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30 procent Polen wil blijven
Een groot deel van de Polen die in de gemeente
Horst aan de Maas werken, wil zich permanent vestigen
in de gemeente. Uit een onderzoek van onderzoeksen kennisinstituut Movisie blijkt dat 30 procent graag
wil blijven.

Wanneer de Polen zich permanent
in Horst aan de Maas willen vestigen,
neemt de vraag naar huur- en koopwoningen toe. Woningcorporatie Wonen
Limburg zou in dat geval niet kunnen
voldoen aan die extra vraag. Of de Polen

Zware crash Kevin van Leuven
op racecircuit Hengelo
De 20-jarige motorcoureur Kevin van Leuven uit Swolgen is zondagmorgen gewond geraakt door een flinke
crash met zijn motor. Tijdens een racewedstrijd op het circuit van Hengelo vloog de coureur met zijn motor uit de
bocht. De coureur brak daarbij op twee plaatsen zijn enkel. Inmiddels is Van Leuven weer thuis in Swolgen en
maakt het naar omstandigheden goed.
Anja van Leuven neemt de telefoon op wanneer HALLO informeert
naar haar zoon. “Kevin heeft echt
geluk gehad want hij vloog met een
snelheid van 180 kilometer per uur uit
de bocht. Het gebeurde bij het ingaan
van de laatste bocht voor de start- en
finishlijn. Op dat moment rijden de
coureurs bijna op topsnelheid. Een
windvlaag bracht hem iets uit balans
waardoor hij de ideale lijn niet kon
vasthouden bij het ingaan van die

bocht. Hij raakte met een wiel van de
baan en toen was er geen houden meer
aan. Hij is direct naar het ziekenhuis in
Doetinchem gebracht waar ze hem aan
zijn enkel hebben geopereerd. Nu heeft
hij metalen plaatjes en schroeven in zijn
enkel die daarna in het gips is gezet,”
aldus moeder Van Leuven.
Naast de tweevoudige enkelbreuk,
liep Kevin ook een lichte hersenschudding op. In het ziekenhuis werd tevens
zijn neus rechtgezet omdat het tus-

senschotje was verschoven tijdens zijn
val. Intussen gaat het redelijk goed
met Kevin. “Hij is alweer plannen aan
het maken,” zegt z’n moeder. “Maar
eerlijk gezegd denk ik dat hij het raceseizoen voor dit jaar wel kan vergeten.
Alhoewel, met hem weet je het nooit
want hij is een doorzetter.
Al met al ben ik blij dat hij niet
ernstiger gewond is geraakt, het had
met zo’n snelheid ook heel anders kunnen uitpakken,” aldus Anja van Leuven.

zich ook daadwerkelijk vestigen in Horst
aan de Maas, hangt af van de economische en/of hun privésituatie. Verder
kwam uit het onderzoek naar voren dat
de meeste inwoners in Horst aan de
Maas positief staan tegenover de aan-

wezigheid van de Polen in de gemeente.
De laatste jaren was de belabberde
huisvesting van arbeidsmigranten vaak
in het nieuws. Lees op pagina 5 hoe het
nu zit met de onderkomens van de Polen
in onze gemeente.
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Minder aanvoer asperges door Uitslag loterij fietstocht
koud weer
Duchenne Heroes
Door het koude weer van de afgelopen weken is de aanvoer van asperges op ZON fruit & vegetables in Venlo
lager dan normaal. De prijzen voor een kilogram asperges zijn door een verminderde aanvoer wel goed.
Aspergeteler Ton Besouw uit
Grubbenvorst heeft in het verleden ook
andere starts meegemaakt van het
aspergeseizoen. “In vergelijking met
vorig jaar lig ik nu behoorlijk achter met
het geoogste aantal kilogrammen.
Precies aangeven kan ik dit niet omdat
ik nu een perceel asperges voor de
eerste keer oogst.” De teler heeft in
totaal bijna drie hectare asperges.

Weinig kilogrammen,
wel een goede prijs
Besouw geeft aan dat het aspergeseizoen normaal gesproken half april op
gang begint te komen. “Vooral de laatste
jaren worden bijna alle percelen voorzien
van zwart-wit folie. Bij zonnig en koel
weer wordt de zwarte zijde van de folie
naar boven gekeerd om de aspergebedden te verwarmen, bij warm en zonnig
weer de witte zijde om de grond juist af
te koelen. In de tweede helft van april
hadden we geregeld zon en in de laatste
week voor Koninginnedag zelfs zomerse
temperaturen waardoor de asperges
goed op gang kwam. Maar met mei op
de kalender sloeg het weer om. Weinig
zon en veel te lage temperaturen, zowel
overdag als ’s nachts. Daardoor wordt
de groei, zeg maar productie van de

Asperge-oogst stagneert door het koude weer
aspergeplant afgeremd en steken we
minder kilogrammen. Dit wordt echter
weer gecompenseerd door een goede
prijs op de veiling. De betere klasse 1
asperges doen momenteel tussen de vijf
en zeven euro op de veiling,” aldus de
aspergeteler.
Besouw benadrukt dat wanneer de
zon maar wil schijnen de asperges toch
wel komen. “Er zijn nog maar weinig
aspergevelden zonder folie te vinden.
Maar goed ook, anders kwam er met dit
weer nauwelijks asperges uit de grond
en het is al half mei geweest.”
Voor aspergestekers die per kilogram

betaald krijgen, is het seizoen tot nu toe
minder aantrekkelijk. Er komen minder
stengels uit de grond door het koude
weer. De beloning voor het oogsten van
asperges kan ook per uur geschieden.
Met name in de regio Helden is dat
veelal gebruikelijk.
Bij ZON fruit & vegetables kon men
geen exacte informatie verstrekken
over de aanvoer van asperges. Wel wist
een woordvoerder te vertellen dat de
aanvoer achter bleef ten aanzien van
eerdere jaren.
Het aspergeseizoen eindigt op
Sint Jan: 24 juni.

Mountainbikers René van Helden
uit Melderslo en Horstenaar Peter
Alards doen in september mee aan
de fietstocht Duchenne Heroes.
Hiervoor moeten ze een bedrag van
minimaal 2.500 euro aan sponsorgeld meenemen. Daarom is er in
april een loterij georganiseerd. Op
maandag 3 mei heeft de trekking
van de winnende lotnummers plaatsgevonden.
Vanwege het succes van de loterij
zijn er enkele extra prijzen verloot:
een 22 inch LCD TV en een staatslot
voor elke dag dat de mannen straks de
tocht Duchenne Heroes zullen fietsen.
De uitslag van de trekking is als volgt:
Uitslag:
lotnr.
1e prijs 42 inch LCD TV
met Home cinema set
3324
2e prijs weekendje
voor 2 personen
3885

3e prijs gesigneerd VVV-shirt

4681

Extra prijzen:
22 inch LCD TV
Staatslot (Grand Halleux)
Staatslot (Sart-Lez-Spa)
Staatslot (Vijlen)
Staatslot (Valkenburg)
Staatslot (Herkenbosch)
Staatslot (Oostrum)
Staatslot (Nijmegen)

4851
3347
3827
3438
1987
4411
0080
4644

De prijswinnaars worden verzocht
zich te melden bij René van Helden
(077-398 77 98) of Peter Alards
(077-398 79 81). Team PR wil graag
iedereen bedanken die, op welke
wijze dan ook, heeft bijgedragen aan
de succesvol verlopen loterij. Kijk ook
eens op de weblog van team PR op
www.Duchenneheroes.nl -> deelnemers -> teams -> Team PR.

Oproep
HALLO Horst aan de Maas is op zoek naar oud-inwoners
van de huidige gemeente Horst aan de Maas die naar het buitenland
zijn verhuisd. Kent u iemand die bijvoorbeeld is gaan rentenieren
op Aruba, in een weeshuis in Cambodja is gaan werken
of een kroeg aan de Griekse kust runt, laat het ons dan weten via
redactie@hallohorstaandemaas.nl
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per!
thuistopv.a.:

per!

Nu voor

299.-

in stof/le

1199.-

in stof v.a.:

149.-

199.-

2,5 zits +
2 fauteuils
1899.-

Eetkamerfauteuil
Hiswa
Leverbaar in diverse
kleuren, stof- en
leersoorten. Voorzien
van parketwielen.

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

thuistopper!

in stof

Fauteuil Zwaag
2,5 zitsbank Zwaag
Leverbaar in diverse afmetingen, Leverbaar in diverse
kleuren, stof- en leerkleuren, stof- en leersoorten.
soorten.
thuistopper!

per!
thuistopv.a.:

2de

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

PINKSTERDAG

per!

Nu voor

269.-

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.

thuistop

in leer v.a.:

in stof

VAN

699.-

Eetkamerfauteuil
Ricardo
Op parketwielen,
in diverse kleuren
mogelijk.

11.00

TOT

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

17.00

UUR

2,5-zitsbank
Celeste
Leverbaar in
diverse opstellingen, kleuren
en stofsoorten.
Excl. sierkussens.

GEOPEND
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Wie heeft het schilderij van
Ome Thei?
Theo Jakobs uit Horst bedenkt zich nog wel een tweede keer voordat hij iets meegeeft voor een rommelmarkt.
Een jaar geleden gaf hij een aantal schilderijen mee voor de rommelmarkt van Elzenhorst. Nu doet hij er alles aan
om een bijzonder schilderij terug te krijgen.
Jan Jakobs, in de regio beter bekend onder de naam Hollender Sjeng,
was een fervent amateurschilder.
Volgens zoon Theo heeft hij in zijn hele
leven zo’n tweeduizend schilderijen
gemaakt, waaronder portretten van
de hele familie. Na het overlijden van
de ouders van Theo kreeg hij een deel
van de schilderijen van zijn vader. Een
daarvan was van Theo Christiaans,
de peetoom van Theo Jakobs. ’Ome
Thei’ vertrok als pater naar de
Fatimaparochie in het Chileense San
Bernardo, waar hij in 1972 verongelukte.

Mee met de
rommelmarkt
Theo Jakobs: “Het speelde al
jaren door mijn hoofd om me eens te
gaan verdiepen in wat mijn peetoom
allemaal had gedaan in Chili en hoe
hij verongelukte.” Een jaar geleden
zette Theo er echt vaart achter. Hij
kroop achter zijn computer en ging
via internet op zoek naar de paters in
Chili. Na enig speurwerk vond hij de

Colofon
Oplage 18.500 exemplaren

hangen, maar helaas was het samen
met andere schilderijen met de rommelmarkt meegegaan. “Het schilderij
hing vroeger bij mij aan de muur, maar
verdween op een gegeven moment
naar de zolder. Ik wilde het eigenlijk
niet wegdoen, maar wist ook niet zo
goed wat ik met al die schilderijen van
mijn vader aan moest. Toen heb ik de
schilderijen naar Elzenhorst gebracht
voor hun rommelmarkt. En nu ben ik
het dus kwijt.”

Even in het
zonnetje

Abrikozen vlaai ,
heerlijk!
HORST • MAASBREE

Zoektocht naar schilderij van Ome Thei
congregatie in Chili waar Ome Thei lid
van was geweest. “Uit de mailwisseling met de Nederlandse paters in Chili
bleek dat mijn oom kerken en scholen
heeft gebouwd en veel voor de lokale
gemeenschap betekende. Daarom zijn
er een paviljoen van het Heilig Hart
College en een bejaardenclub naar
hem vernoemd.”
Dat paviljoen zou de ideale plek
zijn om het schilderij van Thei op te

Theo Jakobs hoopt dat een van de
lezers van HALLO Horst aan de Maas
weet waar het schilderij terecht is
gekomen en wil het graag terugkopen.
Hij doet via deze weg een oproep om
het schilderij terug te krijgen zodat de
paters het mee kunnen nemen naar
Chili. Mensen die Theo kunnen helpen
in de zoektocht naar het schilderij van
zijn peetoom kunnen contact met hem
opnemen via 077-398 34 01 of 06-22
87 39 13.

Politie vraagt om hulp
bij oplossen inbraken
De politie van de basiseenheid Horst vraagt haar inwoners om extra
alert te zijn. De afgelopen maand zijn er een tiental (pogingen tot)
woninginbraken gepleegd in de omgeving van de Nieuwstraat te Horst.

Postadres
Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 56
F 077 396 13 55
E info@hallohorstaandemaas.nl
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Kopij/redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Bladmanager
Jolanda Poels T 077 396 13 56
E jolanda@hallohorstaandemaas.nl

De werkwijze van de dader(s) is
telkens hetzelfde. Met een breekvoorwerp wordt gepoogd de achterdeur of poort open te breken. De
politie vraagt de bewoners om extra
alert te zijn en verdachte situaties te
melden. Tevens doet de politie een

oproep aan eventuele getuigen om
zich te melden bij de politie van de
basiseenheid Horst via telefoonnummer 0900-8844. Voor inbraakbeveiligingstips en informatie over het
anti-inbraken project Waak voor
Inbraak zie www.waakvoorinbraak.nl.

Haan op nieuwe
rotonde bij Hegelsom

Redactie
Jeroen van de Nieuwenhof

het

maashotel

de de
la Meuse
De herfst doet de bomen en struikenCuisine
kleuren,
kachel kan weer aan. Ook dit seizoen kent
zijn hoogtepunten. Wat te denken van fazant met ouderwetse zuurkool of een heerlijk stuk
De herfsthertegebraad
doet de bomen
envroeg
struiken
kanveranderen
weer aan.
Ook en
ditkleur:
seizoen kent
met een
winterskleuren,
garnituur. de
Ookkachel
de wijnen
van smaak
diep rood enWat
vol, uit
Spanje
en Italië,
rijk assortiment
vult onzeofwijnkaart.
zijn hoogtepunten.
te Frankrijk,
denken van
fazant
meteenouderwetse
zuurkool
een heerlijk stuk
u culinairOok
verwennen!
hertegebraad met een vroeg winters Laat
garnituur.
de wijnen veranderen van smaak en kleur:

‘genieten aan de Maas’

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

(hoofdredacteur)

T 06 41 38 96 23
Lei Spreeuwenberg
T 06 20 11 92 83
E redactie@hallohorstaandemaas.nl

Veerweg 9-11 5872 AE BroekhuizenEr(Gemeente
de Maas)
staat ietsHorst
mooisaan
te gebeuren
telefoon +31 (0)77 463 21 14 telefax +31 (0)77 463 28 67 info@hetmaashotel.nl www.hetmaashotel.nl

www.musicalemotions.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.

maashotel

Cuisine de la Meuse

het

HENK AARTS
Beleef de barbecue!

Communie...
... barbecue!
Het beton van de nieuwe rotonde
op de kruising van Pastoor Debijestraat
en Stationsstraat is nog nauwelijks
droog, maar het herkenningspunt
voor op de rotonde is al bekend: de
bekende Haan van PTC+. De dorpsraad
van Hegelsom was al blij dat het gevaarlijke kruispunt eindelijk wordt vervangen door een rotonde, maar is nu

extra verguld met de toezegging van
de directie van PTC+ dat het kunstwerk
naar het verkeersplein mag verhuizen.
Het beeld van de haan werd in 1965
gemaakt door kunstenaar Dolf Wong
Lun Hing en staat op dit moment nog
langs de Stationsstraat. Het kunstwerk
is sinds jaar en dag een herkenningspunt om richting Hegelsom te rijden.

vanaf

€ 7,45 p.p.

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

Pootaardappelen en zaden
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Even de ogen sluiten en wegdromen
www.musicalemotions.nl
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06- 22 67 65 05
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DEZE BON LIGT IN DE WINKEL KLAAR!!

✂
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LAATSTE WEEK!

GRATIS

KORTING-CHEQUE

Korting-Cheque
EL

ACTIEWEKEN!
Keiharde extra korting op de toch al scherpste prijzen!!

MAXIMAAL 1 PER ARTIK

Minimaal tien euro (€ 10,-) oplopend tot wel

HONDERD euro

LCD - AUDIO - ELECTRO - COMPUTERS
Geldig t/m 22-05-2010. Oók in combinatie met alle andere aanbiedingen en acties!

82
CM
2x

GARANTIE

599
499

4 Sterren
vriesgedeelte

.
2L

349

9

Netto inhoud koelgedeelte: 223 liter.
Netto inhoud vriesgedeelte: 92 liter.
Automatische ontdooiing koelgedeelte.
Extreem zuinige energieklasse A+, glazen draagplateaus.

L.

9

15,6”

699
599

BEELDSCHERM

2

JAAR
GARANTIE

•
•
•
•

Razendsnelle Intel Pentium T4400 processor.
4 GB intern geheugen.
320 GB SATA harde schijf (5400 rpm).
DVD Super Multi Dual Layer, 1.3 Megapixel webcam.

• Elektronisch regelbaar vermogen, duurzame,
metalen telescoopbuis.
• Automatisch oprolsnoer, inclusief combi-borstel.

•
•
•
•

AFZONDERLIJKE
INKTPATRONEN

179
129

RUIME 25 LITER COMBI-OVEN
5 magnetronstanden met snelstart.
Turbo hetelucht en geïntegreerde grill.
Digitale timer = handig instellen van tijd.
Handige gewichtingave functie.

20% extra

Na inlevering Korting-Cheque

ELEKTRONISCHE WASDROGER

Starttijdkeuze 3, 6 of 9 uur.
Trommel van roestvrij edelstaal.
Extra grote vulopening met 36 cm Ø.
6 kg vulgewicht, programmaverloop indicatie.

199
179

99

OP=OP!
SYNN-LUX

OP=OP!
299
249

55

ALLES-IN-ÉÉN PRINTER

Printen, kopiëren en scannen in een handomdraai.
Afzonderlijke inktpatronen = zuiniger en goedkoper!
Overzichtelijk 3.8 cm LCD-scherm.
Geheugenkaartsleuven = afdrukken zonder PC!

149
SD-KAART VIDEOCAMERA
•
•
•
•

Opnemen op een SD / SDHC of MMC+ kaartje.
Schneider-Kreuznach lens met 34x optische zoom.
Unieke YouTube™ opname mogelijkheid.
Groot 6.9 cm LCD scherm, handige fotofunctie.

299

Na inlevering Korting-Cheque

AAA KLASSE VAATWASSER
•
•
•
•

• Zeer ruime en overzichtelijke indeling.
• In hoogte verstelbaar draagplateau.
• Grote groentelade, zeer zuinig in verbruik.

34x OPTISCHE ZOOM

399
349

12
Couverts-inhoud

Waterbeveiliging

110 LITER KOELKAST

99
89

•
•
•
•

6 kilo =

.

89
69

1600 WATT STOFZUIGER

OP=OP!

299

XXL Vulopening

•
•
•
•

3,8 CM LCD-SCHERM

85

XXL

0L

11

Na inlevering Korting-Cheque

DIGITALE TIMER
18 LITER INHOUD

488

449
349

Links/rechts
draaiende trommel

Na inlevering Korting-Cheque

ULTRASLANK NOTEBOOK

49

PRIJSKRAKER!

START-UITSTEL

INTERN GEHEUGEN

198

3 vriesladen waaronder een extra grote Maxibox.
Handige snelvriesfunctie.
Zeer zuinig in het gebruik.
Morsvrij ontdooien dankzij handig afvoergootje.

Na inlevering Korting-Cheque

TIMER

1600
299 WATT
269

95 LITER VRIESKAST

479

WEBCAM

320 GB
4 GB

Na inlevering Korting-Cheque

315 LITER KOEL / VRIES COMBINATIE

KEUKENAPPARATUUR

WASAUTOMAAT
vanaf € 245

HARDE SCHIJF

TOPKWALITEIT!

4 Sterren
vriesgedeelte

TOEREN

Na inlevering Korting-Cheque

2

649
549

OP=OP!

1400

375

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

.

•
•
•
•

10 euro
15 euro
25 euro
50 euro
75 euro
100 euro

Programmakeuze door symbolen.
Waterslangbeveiliging = extra veilig.
Startuitstel = ideaal voor nachtstroom.
Extreem zuinige energieklasse AAA.

*Rekenvoorbeeld tijdens uitgestelde betaalperiode.
Kredietsom

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. tot 23 mei 2010).

JAAR

95

Waterbeveiliging

599
499

L
23

•
•
•
•

€ 150 - € 300
€ 300 - € 500
€ 500 - € 1000
€ 1000 - € 1500
€ 1500 - € 2000
groter dan € 2000

• Display voor startuitstel en resttijdindicatie.
• Elektronisch onbalans-controlesysteem.
• Meervoudige waterbeveiliging.
• Individuele temperatuurinstelling
mogelijk.

START-UITSTEL

82 CM LCD BREEDBEELD TV
•
•
•
•

EXTRA
KORTING

1400 TOEREN
WASAUTOMAAT

= toekomstzeker

2

AANKOOPBEDRAG

Rekenvoorbeeld Lease na periode uitgesteld betalingsperiode.

Effectieve

Looptijd

Totale

rente

in

prijs van

rente

in

prijs van

op jaarbasis

maanden

het krediet

op jaarbasis

maanden

het krediet

Kredietsom

Maandlast

* Effectieve

looptijd

Totale

€

500

0,00%

18

€

500,00

€

1.500

0,00%

18

€

1.500,00

€

2.500

0,00%

18

€

2.500,00

€

2.500

€

68,39

15,00%

48

€

3.282,66

€

5.000

0,00%

18

€

5.000,00

€

5.000

€

116,49

15,00%

60

€

6.989,49

€

500

€

1.500

€
€

44,91
51,31

15,00%
15,00%

12
36

€

538,89

€

1.847,11

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

Maandag open vanaf 11.00 uur.

HORST

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

m190510

Digitale scartaansluiting

(€ 100,-)

Bij aankoop vanaf € 150,- ontvangt u met deze korting-cheque een keiharde extra kassakorting op de toch al scherpste prijzen. Naarmate het aankoopbedrag stijgt, loopt uw korting op tot
wel € 100,-! Hiernaast ziet u hoe de hoogte van de extra kassakorting wordt bepaald:
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Polenhuisvesting nog steeds
onderwerp van discussie

Bougainvillea

Een jaarlijks terugkerend probleem is de belabberde huisvesting van tijdelijke Poolse werknemers in Nederland.
Ook in Horst aan de Maas zijn uit recent verleden gevallen bekend waarbij Poolse werknemers slecht waren gehuisvest.
Uitzendbureaus zeggen dat de situatie inmiddels sterk is verbeterd, maar Wonen Limburg is nog steeds niet tevreden.

2e Pi
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Bougainvillea ‘alexandra’.
Hoogte 70-75 cm.
Potmaat 21 cm. Per stuk

van 22,50 voor

12,

Geldig van 20-05
t/m 26-05. OP=OP
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GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7
077-4650080 • www.groenrijk.nl

Nieuw in Venray:

Meubeloutlet
Poolse medewerkers beter gehuisvest dan de voorbije jaren
Uitzendgroep Sun-Power uit
Grubbenvorst laat bij monde van
directeur Bert Kuhl weten dat hun
bedrijf er alles aan doet hun Poolse
medewerkers goed onder te brengen.
‘Wij kunnen feitelijk alleen voor onszelf spreken en dat zit prima bij ons.
Uit de markt horen wij nog steeds
berichten over belabberde omstandigheden. Maar het lijkt toch minder
erg te zijn dan vorige jaren. Dat komt
wellicht ook door de informatieverstrekking naar de Polen, die vele malen beter is dan in het verleden. Ons
bedrijf heeft een vijftal woningen in
eigendom en huurt enkele woningen
in de regio voor de langere of kortere
termijn om medewerkers onder te
brengen,” aldus Kuhl.

Woonomstandigheden Polen zijn
sterk verbeterd
De huisvesting van Polen wordt
gecontroleerd door de gemeentelijke brandweer en sinds kort
ook door de ABU (Algemene Bond
Uitzendondernemingen). Deze heeft
speciaal voor de huisvesting van buitenlandse werknemers een eisenpakket opgesteld waaraan hun leden,
die werken met arbeidsmigranten,
moeten voldoen. Bij goedkeuring
ontvangen zij het keurmerk ‘Certified
Flex Home’ en worden geregistreerd
in het bijbehorende register. Eénmaal
per jaar vindt controle plaats door
een gecertificeerde instelling, waarbij
minimaal tien procent van de huisvestingslocaties wordt bezocht met een
minimum van zes woonlocaties.
Volgens Bert Kuhl wordt ten tijde
van de crisis niet meer of minder een

beroep gedaan op Poolse werknemers. “Er wordt eerder optimale
flexibiliteit verwacht van onze Poolse
mensen. Waar voorheen een Poolse
uitzendkracht veelal langdurig aan het
werk gezet werd, zijn het vaak korte
klussen, die een maximale flexibiliteit
van de arbeidsmigrant en het uitzendbureau vragen.” De uitzendbranche,
gespecialiseerd in de agrarische
sector, voelt wel de directe gevolgen
van de crisis.

Alle keren van de
gemeente worden
gecontroleerd
De tuinder moet kosten besparen,
ook binnen zijn personeelsbeleid.
Bij uitzendgroep AB Limburg in
Sevenum geeft vestigingsmanager
Eric Muijsers aan geen wantoestanden te kennen bij de huisvesting van
Polen. “Wij zijn net als Sun-Power
gecertificeerd met het keurmerk
‘Certified Flex Home’. Dit geeft onze
Poolse werknemers de garantie dat
wij hen goed huisvesten en begeleiden. Ook na werktijd, in hun vrije tijd,
bieden wij hen begeleiding,” aldus de
manager.
De gemeente Horst aan de Maas
laat weten inmiddels de eerste
controles uitgevoerd te hebben. Tot
dusverre zijn de controlerende instanties geen noemenswaardige wantoestanden tegengekomen. “Diverse
disciplines van de gemeente hebben
inmiddels America, Griendtsveen,
Meterik en het industrieterrein van
Horst gecontroleerd. Op dit moment
vindt controle plaats in Sevenum. De
komende tijd worden ook de andere
kernen van Horst aan de Maas ge-

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

controleerd”, aldus de voorlichter van
de gemeente Horst aan de maas. De
instanties controleren of de onderkomens voldoen aan de eisen op het
gebied van hygiëne en veiligheid
en kijken of alle benodigde voorzieningen aanwezig zijn. Ook moet de
belangrijkste informatie in het Pools
worden verstrekt.
Fons Merken is projectmanager
arbeidsmigranten bij Wonen Limburg.
Hij ziet dat er nog veel misgaat bij
de huisvesting van onder andere
Poolse werknemers. De problemen
liggen volgens hem niet zo zeer bij
uitzendbureaus, maar vooral bij een
gedogende gemeente die zich vooral
bezig houdt met handhaving en geen
permanente oplossingen biedt. “Veel
uitzendorganisaties worden gedwongen om hun werknemers onder te
brengen in illegale huisvesting die
wordt gedoogd door de gemeente.

Waar nodig, treedt
Handhaving op
De echte excessen doen zich
voor bij huisjesmelkers of bedrijven
die hun werknemers zelf een onderkomen bieden. Daar hoor je verhalen van stelletjes die in verwachting
zijn en om die reden uit huis worden
gezet, of Polen die met ‘tig’ mensen
in slechte omstandigheden in één
woning worden geplaatst.”
Merken pleit daarom voor nieuwe
woonvormen die gericht zijn op
arbeidsmigranten die hier langer
willen blijven. “Het gemeentelijk
beleid gaat uit van mensen die kortstondig blijven. De mensen die
wel willen blijven, vormen
juist een kans, vooral voor krimpgemeenten.”

Bankstellen, banken en
hoekbanken voor
te gekke prijzen!

Pocketvering
matrassen met 50% korting

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

Zit-axi - Raadhuisstraat 38, Venray - T 06-28241646

3

BIJ AANKOOP VAN

producten

4e Gratis

HET COMBINEREN VAN MEERDERE
MODELLEN UIT VERSCHILLENDE TEN CATE
COLLECTIES IS MOGELIJK. HET LAAGSTGEPRIJSDE ARTIKEL IS GRATIS.
Actie t/m 30-06-2010

Kerk straat 20a , 5961 GD Horst

Tel. (077) 398 72 50

Ze zijn er weer!
Onze huisgemaakte
aspergekroketten
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Satemenu 6,

Kijkt u ook eens op
www.hethukske.nl
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Varkensvlees met Milieukeur
bij Slagerij Joosten
Het varkensvlees dat bij Slagerij Joosten in Horst over de toonbank gaat, draagt voortaan het stempel
Milieukeur. Dit keurmerk moet waarborgen dat het vlees verantwoord is geproduceerd volgens de richtlijnen in
samenspraak met de Dierenbescherming en Stichting Natuur en Milieu.

Starters in de regio
Hengelsport Catch Up
Bedrijfsnaam
Eigenaar
Adres
Telefoon
E-mail
Website
Bedrijfssector
Start bedrijf

Hengelsport
Catch Up
Henk, Willy en
Marja Gooren
Markt 15,
Sevenum
077 467 11 53
Detailhandel
28 februari
2010

Activiteiten
Het adviseren van klanten in
al hun hengelsportbenodigdheden. Met deskundig advies
proberen wij onze klanten zo
goed mogelijk te helpen bij de
aanschaf van hun hengelsportartikelen, voer en lokaas.
Denk hierbij aan het juiste
materiaal voor het vangen van
een bepaald soort vis. Daarnaast
kunnen ze bij ons ook terecht
voor het opspoelen van hun
spoelen en om elastiek in hun
hengels te laten zetten.
Joosten werkt voor het keurmerk
samen met De Hoeve, een keten van
duurzame varkenshouderijen. De
aangesloten varkenshouders moeten

bij hun productie de belasting voor het
milieu zoveel mogelijk beperken. Dit
doen de bedrijven door minder fossiele energie te gebruiken en worden

er zo min mogelijk meststoffen geproduceerd. Ook moeten de varkenshouders die aangesloten zijn bij De Hoeve
werken aan het welzijn van de dieren.

Doelgroep
Vissers in elke leeftijdscategorie, van jeugd tot en met
senioren. Elke visser kan bij ons
terecht, de karpervisser, de
witvisser, de vliegvisser, de
forelvisser, de roofvisser, de
recreatievisser en natuurlijk de
sportvisser. Wij proberen voor
iedereen een zo uitgebreid
mogelijk assortiment te voeren,
zodat er voor iedereen wat wils
is. Ons assortiment aan hengelsportbenodigdheden is zowel
voor een kleine als grote
portemonnee.
Onderscheidend vermogen
Wij proberen voor elke klant
een passend product te vinden.
Wij vinden contact met de klant
en het meedenken met klanten
erg belangrijk. We zullen er dan
ook alles aan doen om een
oplossing te bieden die past en
naar wens is van onze klanten.
Dit kan uiteenlopen van het
adviseren van een goede zitkist,
tot een goed beginnersetje voor
jeugdige vissers.

2e
PINKSTERDAG 24
MEI
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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Hegelsomse motorrijders Live on Stage Himalaya-expositie
op het
organiseren toertocht
fotograaf Jan Janssen

Zondag 30 mei vertrekken de
Hegelsomse bikers voor een toertocht naar de Eifel
Een opmerkelijke toertocht want
‘buitendorpse’ motorrijders mogen niet deelnemen aan de tocht.
Waarom? “We willen graag het
Hegelsomse karakter behouden en
vermijden dat het aantal deelnemers
te groot wordt,” aldus de drie mannen.
De tocht op 30 mei gaat naar de
Eifel, naar de omgeving van Altenahr
en de Nürburgring. In totaal leggen
de motorvrienden daarbij zo’n 450
kilometer af. De Hegelsommers organiseren zulke tochten al vanaf 1995.
Het begon met een paar fanatieke
motorrijders die samen met andere
Hegelsomse motorrijders een toertochtje wilden maken. Maar liefst 25
aanmeldingen kwamen binnen en een
traditie was geboren.
Peter Willems: “De insteek is om
één keer per jaar samen met andere
Hegelsomse motorrijders een leuke
toertocht te rijden. Het maakt niet uit
of de deelnemers een chopper, toer- of

sportmotor berijden. Tijdens de koffiestops delen we onze motorervaringen.
Er zijn geen kosten verbonden aan
deze dag voor de deelnemers.
Het gaat deze dag niet om de
snelheid maar om het plezier in motorrijden,” aldus de motorliefhebber.
Mocht het slecht weer zijn, dan
wordt in gezamenlijk overleg besloten
of de tocht wordt afgelast.
De drie mannen vertegenwoordigen geen vereniging of motorclub.
“Wij zijn gewoon een stel motorvrienden die het rijden op een motor een
warm hart toedragen, daar heb je
niet per definitie een vereniging voor
nodig,” zegt Willems. Wie wil, kan
zich nog aanmelden voor de toertocht.
Voorwaarde is wel dat de deelnemers
een directe binding met Hegelsom
hebben.
Aanmelden toertocht kan nog bij:
Chris Verlinden 077 398 25 14 of bij
Peter Willems 077 398 60 43.

Wilhelminaplein

Wie dit jaar geen kaartjes
heeft kunnen bemachtigen voor de
grote internationale festivals hoeft
niet te wanhopen. Je kunt dit jaar
gewoon in Horst naar een festival.
Op zaterdag 22 mei vindt alweer
voor de vijfde keer Live On Stage
plaats. Op het Wilhelminaplein
wordt een groot podium neergezet en verschillende bands zullen
hun opwachting maken om het
publiek te vermaken. De Horster
band Demolution zal de avond
beginnen met covers van Nirvana.
Als tweede is het de beurt aan de
eveneens Limburgse band Jeopardy,
die verschillende covers brengt van
onder andere Muse, Kane, Linkin
Park en Greenday. Het feest wordt
beëindigd met Powerslave, een
Britse tributeband aan Iron Maiden.
Live On Stage begint om 20.00 uur
en de entree is gratis.

In het oude gemeentehuis van Horst aan de Steenstraat hangen
komende week de foto’s van Jan Janssen uit Hegelsom. Hij maakte de foto’s
tijdens zijn reis door de Himalaya. De expositie in de oude trouwzaal en
omliggende ruimten wordt op tweede pinksterdag om 11.00 uur officieel
geopend door burgemeester Kees van Rooij.
Janssen werkt als freelance
fotograaf en reisde samen met zijn
partner Anet door Noord-India, Tibet
en Noord-Nepal. Daar trok hij door
moeilijk begaanbare gebieden die
allesbehalve toegankelijk zijn voor
toeristen. Het doel van de reizen is
voor Janssen om een fotoboek uit te
brengen.
“Het moet een boek zijn vol
bijzondere momenten, gemaakt
in een fascinerend berglandschap.
Een plek waar de meeste mensen
boeddhist zijn en waar ze zich op een
daadkrachtige wijze staande weten
te houden”, aldus de fotograaf.
De foto’s zijn te bezichtigen
op maandag 24, donderdag 28 en
vrijdag 29 mei, telkens vanaf 11.00
uur in het oude gemeentehuis,
Steenstraat 2 in Horst.

De Miele-apparaten van morgen,
vandaag al verkrijgbaar bij de Miele Winkel

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Chris Verlinden, Jan van den Munckhof en Peter Willems organiseren op
zondag 30 mei een motortoertocht. Een tocht waaraan alleen ‘bikers’
deelnemen die een binding hebben met Hegelsom. De motortocht vertrekt
om 08.00 uur bij het gemeenschapshuis in Hegelsom. Naast motoren
mogen ook zijspannen deelnemen aan de tocht.

Nirvana coverband Demolution
Perfect uitgerust. De
uit Horst
Gewoonweg meer comfort.
(foto: Michiel Wasmus)

De nieuwe Art SL met een diepte van slechts 90 mm.
Met Art SL presenteert Loewe een tv-toestel in ultraslank Slimline-design. Ondanks de geringe diepte
van minder dan 90 mm moet deze tv niet onderdoen op het vlak van functies en uitrusting. Van Full-HDresolutie tot innovatieve 100Hz-technologie en 24p-bioscoopweergave: alles is aan boord. De ontvangst
van HDTV-beelden is geïntegreerd, net als de opname ervan via een hardeschijfrecorder van maar liefst
250 GB. Ontdek alle mogelijkheden bij uw Loewe-handelaar:

ramen en deuren I zonwering I rolluiken I veranda’s

ROLLUIKEN EN ZONWERING
CoenDers eleCtro

home of M
electronics
ooi vakwerk
o
p
maat!
KerKstraat 11 5961 GC Horst 077 3981388

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

Weer-U-Zon biedt diverse mogelijkheden op het gebied van rolluiken en
zonwering. Ze kenmerken zich door
&RHQGHUV)DQUD\DGYHUWHQWLHVNRSLHLQGG

de ingenieuze constructies en

oculeerders en binders

eenvoudige bediening.

●

Maar kijkt u eerst eens rustig rond

●

in onze showroom. Al meer dan

●

25 jaar ervaring!

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

Gevraagd: Rozen-

●

Voor perceel in Lottum
Aanvang eind juni
Per stuk of uurloonbasis
Dagdeel of avonduren bespreekbaar,
alsmede ook de mogelijkheid om
een gedeelte aan te nemen op
contractbasis.

Henri Schraven
Boom- en Rozenkwekerij Lottum
Info: Chris Schraven
Tel.: 06-53229210 - E-mail:
henrischraven.boomkwekerij@hetnet.nl

DE 3VROUWEN

St. Jansstraat 5 - 5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
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Eerste editie American
Rock Experience

Open huis voor
verantwoorde kunst

Café Station America laat komend
weekend een buitenpodium herrijzen
voor The American Rock Experience.
Zondag vindt de eerste editie plaats
met optredens van vier tributebands.
De avond begint om 17.00 met Kiss
Again, een band die Kiss in kledingstijl en make-up na-aapt. Zij worden
later afgelost door Craptellica, een
Nederlands coverband van Metallica.
De derde band bestaat uit de
Limburgse heren van Dutch Floyd, die

natuurlijk een eerbetoon brengen aan
rockgroep Pink Floyd. Om 23.00 uur
wordt de avond afgesloten met de
Britse Guns2Roses, een groep die al
over de hele wereld heeft opgetreden
met nummers van Guns N’ Roses.
Kaartjes zijn te verkrijgen in het café zelf
aan de Nusseleinstraat 11 en via het
mailadres: info@stationamerica.nl
Deze kosten 12,50 euro per stuk, voor
kaartjes aan de deur moet 5 euro
meer neergeteld worden.

Alleen cultuur opsnuiven en mooie muziek beluisteren is niet voldoende
voor de komende pinksterdagen vindt kunstenaar Henk van Hemert. Hij gooit
komend weekend de deuren van zijn huisgalerie van Hemert Publiart open.
Naast het bekijken van de kunstwerken die daar hangen, kunnen de
bezoekers ook gratis advies krijgen
over het kopen van de kunst. En niet
zomaar een mooi schilderij of beeld:
verantwoorde kunst. In de galerie
zijn verschillende werken te zien van
de galerie-eigenaar, maar ook kunst
van Limburgse fotografen en beeldhouwers van over de hele wereld.
Twintig procent van de opbrengst van

de verkochte werken wordt gedoneerd
aan Malaika Kids, een goed doel in
Tanzania. Behalve het tentoonstellen
van de kunstwerken, is er ook muziek
te horen van een a-capellakwartet,
bespeelt Jos van Wijlick de djembés
en treedt Theo Mouriadis op met
zijn klankschalen. De galerie aan de
Julianastraat 29 in Meerlo is beide
pinksterdagen geopend van 13.00 tot
17.00 uur.

De Kiss-coverband Kiss Again

Langs de beken op
Tweede Pinksterdag

Cadeautip! Verras een ander..
met onze vis lekkernijen of een bijzondere cadeaubon.
Tevens verkopen wij producten van Smaakgeheimen.

Graag tot ziens!

Openingstijden winkel: vrijdag van 13.00 - 18.00 uur,
zaterdag van 10.00 - 16.00 uur en op afspraak.

23 MEI GARY FJELLGAARD
COUNTRYHELD UIT CANADA

ONCERTEN.N
SCONC
INUSC
R
B
M
L
A
C

Wie behalve gezellig fietsen ook
nog wat cultuur op wil snuiven, kan
Tweede Pinksterdag terecht bij IVN De
Maasdorpen. De organisatie organiseert
dan een fietstocht langs de Groote
Molenbeek. Deze beek en haar vele
zijbeken zorgen voor de afwatering
van een groot deel van het NoordLimburgse land. Vroeger zijn veel
stroompjes rechtgetrokken om de afwatering van de landbouwgebieden te
verbeteren, maar deze worden steeds

vaker in ere hersteld. Van de oevers zijn
natuurgebieden gemaakt waar in deze
tijd van het jaar veel kruiden bloeien.
Ecologisch adviseur bij waterschap
Peel en Maasvallei, Jos Hoogveld zal
tijdens de vijftig kilometer lange tocht
als gids fungeren. Deelnemers mogen
gratis meefietsen, zolang ze maar een
lunchpakket inpakken. De toch begint
om 10.30 uur en eindigt om 16.00 uur
bij het Zoemhukske aan de Kasteellaan
3 te Horst.

35 koren in de
kern van Horst

Groot zangfestijn op
Pinkstermaandag
Op Tweede Pinksterdag zal in
het centrum van Horst een
grootse zangmanifestatie
gehouden worden. Er zullen zich
maar liefst 35 koren uit onze
fusiegemeente verzamelen voor
dit feest dat ´Koren in de Kern´
gaat heten.
Het initatief voor deze samenwerking is in 2008 genomen door de
gemengde zangvereniging Con Brio
uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst.
Een aantal leden uit enkele koren
zijn verenigd in een werkgroep.
Samen met deze werkgroep en
met steun van Plusevenementen is
het zangfestijn uitgegroeid tot een
evenement van formaat. Er zullen
koren optreden in verschillende
genres, waaronder klassiek, populair,
volkszang en kerkelijk. Het zingen
zal gebeuren voor het gemeentehuis, op het Wilhelminaplein en
in de Lambertuskerk. De muzikale
leiding wordt uitgevoerd door Marcel
Kuepers, dirigent van Con Brio. Hij
wordt bijgestaan door dirigenten van
de deelnemende koren, pianisten,
een combo en diverse muzikanten.
Het zangfestein begint vanaf 13.30
uur. Rond 17.00 uur zal voor het
gemeentehuis de finale plaatsvinden
voor het gemeentehuis waarbij alle
koren het nieuwe Horster volkslied
´Hôrs aan de Maas´ zullen zingen.
Tijdens deze middag worden kinderen vermaakt door de Peelkabouters.
In geval van slecht weer zullen de
buitenactiviteiten worden verplaatst
naar de Merthal. De toegang is
gratis.
Programma:
13.30-14.00 uur
populair voor het gemeentehuis
14.15-15.00 uur
klassiek, kerkelijk en mannenkoren
in de Lambertuskerk
15.15-15.45 uur
kinderkoren voor het gemeentehuis
15.45-16.30 uur
volkslied/shanty: Wilhelminaplein
16.30-16.55 uur
populair voor het gemeentehuis.
Finale rond 17.00 uur
voor het gemeentehuis als alle
koren het nieuwe Horster volkslied:
Hôrs aan de Maas zullen zingen.

Nieuw binnen:

Mooie, sfeervolle tuinartikelen

Swolgen - Sevenum
www.swartwit.info
swartwit@home.nl
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Finalisten Funfactor Country in
oefenen in Blerick
Cambrinus
In Cultureel Centrum ‘t Roadhoes in Blerick vinden op zaterdag 22 mei
de oefenronden plaats voor de finalekandidaten van Funpop. Tijdens deze
oefenronden kunnen de kandidaten oefenen met de live band Fezz.

Ad van Sleuwen

Show van nieuw
Lottums orgel
De Lottumse kerk heeft haar orgel
gerestaureerd in de originele stijl en
wil dat graag laten zien. Orgelkring
Lottum organiseert daarom enkele
concerten, zodat ze het ook buiten de
dienst te horen is. Op zaterdag 29 mei
om 20.00 uur komt Ad van Sleuwen
uit Bergeijk naar het dorp om op het

orgel onder andere werken te laten
horen van Ernst Richter en Jan Albert
van Eyken. Van Sleuwen heeft vijftien
cd’s opgenomen met het geluid van
historische orgels. De toegang van het
concert is gratis en bij de ingang van
de kerk wordt een programmaboekje
uitgereikt.

Idiot Proof bij D’n Toerstop

Er wordt tijdens deze dag
geoefend voor de talentenwedstrijd
die op zondag 13 juni tijdens Funpop
wordt georganiseerd. De grote vraag
van deze talentenjacht is: Wie heeft
de Funfactor? Hiervoor zullen negen
zangers en zangeressen met een
verstandelijke beperking live strijden
onder begeleiding van een band
op het hoofdpodium. Een van deze
zangeressen is Mieke Thijsen uit Horst.
De kandidaten zullen verschillende
nummers zingen, van Nederlandstalige
liedjes tot Engelstalige popmuziek,
maar ook zelfgeschreven nummers.

Enkele kandidaten deden al mee aan
het Knoop Gala in 2009 dat door Paul
de Leeuw werd gepresenteerd. Tijdens
dit evenement bleek al dat er veel
kwaliteit is onder deze zangers en
zangeressen.
Tijdens de oefenronden in Blerick
is ook publiek welkom. Om 11.00
uur starten de repetities en krijgen
de kandidaten de laatste tips voor
de finale van een deskundig panel.
Voor Funpop op 12 en 13 juni in de
Kasteelse Bossen in Horst zijn nog
kaarten te koop. Kijk verder op
www.funpop.nl

Woonhuis voor de snelle beslisser!
Te koop: half vrijstaand woonhuis met vrijstaande garage,
OZB is e 228.000,-; vaste prijs is e 195.000,-.
l

l

siekers en heeft inmiddels een sterke
reputatie opgebouwd in kroegen en
op grotere festivals. Het optreden
begint om 21.30 uur en de toegang
is gratis.

l

l

l

Weekend vol asperges
in Grubbenvorst

Zoals ieder jaar wordt tijdens de Aspergefeesten
een wedstrijd asperge schillen gehouden
Grubbenvorst staat tijdens het
pinksterweekend zoals ieder jaar
weer in het teken van de asperge.
Op zaterdagavond treedt vanaf 20.30
uur een ’All Stars Band’ op, bestaande
uit gerenommeerde muzikanten uit
Grubbenvorst.
De traditionele aspergefeesten
op zondag beginnen om 11.00 uur
met een braderie waar bezoekers
alles te weten kunnen komen over

de asperge en kunnen proeven van
deze ’koning der groenten’. Daarnaast
staan er allerlei kinderattracties en
worden de Asperge Schilwedstrijden
gehouden. In de middag wordt de
’Golde Aspergestaeker’ uitgereikt aan
een persoon die zich belangeloos
heeft ingezet voor de Grubbenvorster
gemeenschap. De dag wordt afgesloten door muziek van De Thuis Band
met als speciale gast Henk Westbroek.

Voor meer info bel: 077-366 21 52.

Ondermode
actie

!

slips - hemdjes - boxers
4 halen
3 betalen!
Graag tot ziens bij Mariette Mode!

Gratis parkeren voor de deur!

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51

De Brabantse rock-coverband
Idiot Proof treedt op zaterdag 22
mei op bij D’n Toerstop in Melderslo.
De band staat al sinds 1993 op het
podium met de bekende rockklas-

De woning is gelegen te Tienray, aan een rustige woonstraat:
C. Dietzstraat 1.
De woning is recentelijk voorzien van kunststoframen en deuren met
dubbelglas.
Benedenverdieping: hal met toilet, ruimte woonkamer met tuindeuren,
aparte keuken met inbouwapparatuur, bijkeuken met aansluiting
wasmachine.
Bovenverdieping: 4 slaapkamers en badkamer met ligbad (gedateerd),
tevens een begaanbare zolder, bereikbaar via vlizotrap.
Bouwjaar beginjaren 70, inhoud 430 m3, perceelopp. 367 m2.

Liefhebbers kunnen hun
cowboyhoed en laarzen weer uit
de kast halen. Café Cambrinus
haalt zondag namelijk countryzanger Gary Fjellgaard naar
hun podium. Fjellgaard is in zijn
thuisland Canada een van de meest
gewaardeerde singer-songwriters
van het land en hij heeft verschillende prijzen voor zijn muziek
gewonnen. Nederlandse zanger
Lee Towers gebruikte een van
Fjellgaards nummers op zijn laatste
CD. De Canadees wordt tijdens zijn
optreden ondersteund door Darrel
Delaronde & Saskia, twee artiesten uit de folk- en blueshoek. Het
optreden begint om 16.00 uur aan
de Venrayseweg 94. Kaartjes zijn te
reserveren via 077 - 398 30 09 en
www.cambrinusconcerten.nl

Expositie in
Restaurant
Chitanie
dennis Horst
Kunstenares Martine de VetSchellekens exposeert in
Restaurant Chitanie dennis te
Horst. Haar werken zijn te
bezichtigen tijdens een lunch of
diner tot eind augustus.

Martine de Vet-Schellekens
toont een gedeelte van haar
werk in Restaurant Chitanie dennis. Verschillende ruimten in het
restaurant zijn door de kunstenares
ingericht. Er zijn werken te zien
waarbij zij gebruik maakte van diverse schildertechnieken. Ook toont
zij enkele van haar collages.
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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.

Ger Vermeulen

Tijdens een bezoekje aan de ruïne van het Gebroken Slot in Grubbenvorst komt onze HALLO-verslaggever in gesprek met Ger Vermeulen.
Een man die rustig overkomt en een grote interesse blijkt te hebben in de
Grubbenvorster geschiedenis. Op de vraag van verslaggever of hij deze
week ‘Geplukt’ wil worden, begint hij te lachen maar gaat akkoord.

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.

Eigengemaakte

salade van
Hollandse
Nieuwe

Bereiding:
• Maak de prei schoon en snij
deze in hele smalle ringetjes;
• doe de prei in een zeef en giet
er kokend water over.
Laat de prei uitlekken;
• maak een sausje van de
slasaus, de yoghurt, de
ketchup, peper, zout en wat
fijngesneden basilicum;
• snijd de schoongemaakte
haringen in repen;
• was de appel,
snijd hem in vieren en
verwijder het klokhuis;
• snijd de appelparten
in dunne plakjes;
• schik de prei, de plakjes appel
en de repen haring op
2 borden en schep het sausje
erop.

Ger bezig met het rondbrengen van HALLO
Ger Vermeulen is een rasechte
Grubbenvorstenaar. Hij is geboren in
buurtschap Raaieind, is 64 jaar en zijn
hele leven al vrijgezel. Hij woont in
een fraai huis aan de Sint Jansweg die
begint bij de Grubbenvorster ‘knip’.
De ‘knip’ is een kunstmatig aangelegde blokkade op de Venloseweg die
het autoverkeer vanuit Grubbenvorst

ontmoedigt om via deze weg naar
Venlo te rijden. In het midden van de
versperring zit een zuil die in en uit de
grond kan schuiven. Bussen, hulpdiensten en enkele bewoners aan de
Venloseweg kunnen met een afstandsbediening de zuil laten zakken wanneer ze er met hun auto door moeten.
Alle andere automobilisten die vanuit

PUZZEL

Sudoku
2
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6
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Tip:

1
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8
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Zwemmers HZPC vast op Tenerife

Deen Iëslandse aswolk begint te irriteren,
Mar kan os eige zwemclub weinig deere.
Op Tenerife nag langer vas,
Loate zich ni kenne dor dat as,
En goan zeej ’t zwemmend gewoën probere!
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L e ve r d ein
bonnen uw
e n h a a le e l!
vo o r d

Proef de
rijsplukkers!
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Deze
week
week
slechts
slechts

MEI de
Proef
rijsplukkers!

8 - 13
juni
17-22
MEI

4,-

Roombroodjes
44Puddingbroodjes

Oplossing vorige week:

L e ve r d ein
bonnen
uw
e n h a a le e l!
vo o r d

8 - 13
juni
17-22

3 GildeKorn
Croissants

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.

9

De Hollandse Nieuwe
kan vervangen worden door
reepjes gerookte zalm

De knip mogen
ze wat mij betreft
gerust opdoeken
Ik denk met weemoed terug aan
de tijd dat de Sint Jansweg nog een
idyllisch weggetje was. Vroeger heette
deze weg de Molenweg maar werd in
de vijftiger jaren door de gemeente
Grubbenvorst veranderd in Sint
Jansweg. De weg was een verbindingsweg van ‘Santfort’ bij Sint Jan
naar het Gebroken Slot.”
De Grubbenvorstenaar verdiept
zich graag in de geschiedenis van
het dorp. Beroepsmatig is Ger zijn
hele leven akkerbouwer en aspergeteler geweest. Vandaag de dag is
Vermeulen vooral bezig met vrijwilligerswerk, huishoudelijk werk en met
zijn hobby’s. Eén van die hobby’s is
het houden van bijen. Een bijenvolk is
volgens hem een mooi voorbeeld van
sociale samenwerking. Ook is Ger actief bij de Vereniging voor Natuur- en
Milieueducatie (IVN). Verdere hobby’s
van hem zijn wandelen, fietsen, kaarten en lezen. “Bijna alles wat ik doe is
hobby, zelfs koken,” lacht de sympa-

Koken met
Jan Cremers

Benodigdheden:
(4 personen)
200 gram prei
2 eetlepels slasaus
2 eetlepels yoghurt
1 eetlepel tomatenketchup
peper, zout
verse basilicum
4 Hollandse Nieuwe
(maatjes-haring)
2 rode appels

thieke man. Vermeulen heeft veel zien
veranderen in Grubbenvorst. “Neem
de uitbreiding van de veiling. Steeds
meer bos verdween door een uitdijend
bedrijventerrein rondom de veiling.
Mede daardoor kwam er ook weer
meer verkeerslawaai van de A73.”
Op de vraag wat hij van de Floriade
vindt, zegt hij: “Het heeft al veel gekost en het gaat ook nog veel kosten.
Ik heb wel zo mijn twijfels, toch wil ik
positief blijven denken en verwacht
dat het mooi wordt. We zullen zien,”
peinst Vermeulen voor zich uit.
Televisie kijken doet Ger niet vaak.
“Ja natuurprogramma’s die wil ik wel
zien, maar dat is logisch omdat ik van
de natuur houd. Naar Paul de Leeuw
kijk ik nooit.”
Wanneer ik hem vraag wat hij
graag anders zou willen zien in
Grubbenvorst zegt hij: “Vandalisme!
Dat vind ik erg. Normen en waarden
moeten terugkeren. Daar ontbreekt
het bij sommige mensen aan, ook
in Grubbenvorst. De mooiste plekjes
van ons dorp zijn wel het Pastoor
Vullinghsplein en de Venloseweg.
Als ik donderdags de HALLO en het
plaatselijk Mededelingenblad bezorg
dan geniet ik. Het fluiten van de vogels is al een gratis concert,” aldus de
natuurgenieter.
Op mijn laatste vraag of hij op
vakantie gaat zegt hij: Nee, koffers
inpakken vind ik niet leuk. Ik heb
immers elke dag vakantie.”
Ger Vermeulen, een man die zich
geen moment verveelt, van elke dag
geniet, veel hobby’s heeft en sociaal
is ingesteld. Hij is sympathiek en weet
waar hij het over heeft.

Grubbenvorst bij de knip aankomen
worden de Sint Jansweg opgestuurd.
Na zo’n tweehonderd meter komt
men op een soort rotonde en rijdt men
weer terug richting de knip om vervolgens de weg naar Venlo te vervolgen.
Vermeulen: “Wat mij betreft mogen ze
die knip opdoeken. Er zijn tegenwoordig ook andere technische mogelijkheden om een weg minder aantrekkelijk
voor auto’s te maken.

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

PlasticPunt open op 21 mei
Op vrijdag 21 mei gaat het Plastic Punt
aan de Kerkstraat in Horst open.
U kunt hier verpakkingsafval inleveren,
als aanvulling op de maandelijkse
inzameling van plastic afval in zakken.
Plastic Punt zamelt behalve kunststof
ook drankenkartons en blik in.
Het PlasticPunt is een uniek pilotproject.
Horst aan de Maas is de eerste gemeente
in Nederland met dit systeem. In het Plastic
Punt staat een innovatieve machine voor
“vormvast” plastic, zoals flesjes, flacons,
tubes en bakjes. Deze machine herkent
verpakkingen aan de streepjescode.
De verpakking wordt na inname in kleine
stukjes geshredderd en gesorteerd per soort
kunststof. Door deze sortering aan de bron
kan het plastic hoogwaardig hergebruikt
worden. Ook is er door het versnipperen
minder transport nodig.
Er is ook voordeel voor u. Voor elke plastic
verpakking met streepjescode (vermeld bij
A in het overzicht) ontvangt u een
spaarpunt. Met uw spaarpunten kunt u
korting krijgen op speciale actieartikelen met
Plastic Punt logo.
Er is ook een spaaractie voor verenigingen.
U kunt uw tegoed dus ook aan uw
vereniging doneren.
Het inleveren van de verpakkingen is
eenvoudig. Bovendien is er altijd een
medewerker van het Plastic Punt aanwezig
om uitleg te geven en uw vragen te
beantwoorden.
De openingstijden van het Plastic Punt zijn:
Maandag / donderdag van 8.00 – 20.00 uur
Vrijdag van 8.00 - 21.00 uur
Zaterdag van 8.00 – 19.00 uur
Zon- en feestdagen gesloten
Het pilotproject van Plastic Punt loopt tot
eind 2011. Deze zomer sluit de retourette
bij de Jan Linders Supermarkt in Horst, na
een interne verbouwing. Tot de verbouwing
blijft de retourette open. Daarna is het
PlasticPunt een goed alternatief.

Alleen voor de plastic verpakkingen
met streepjescode vermeldt bij A
ontvangt u spaarpunten.
Iedere verpakking op juiste plek
aanbieden in het PlasticPunt.

A

Flacons:

was- en schoonmaakmiddelen
shampoo, douchegel, zeep,
zonnebrandcrème

Flessen:

frisdrank, water, olie, azijn,
zuivel, sauzen
Tubes:
gel, bodylotion, tandpasta
Bakjes, potjes en kuipjes:
boter, sausen, smeerkaas,
noten, groente, fruit, salade,
yoghurt, toetjes, ijs,
crème

B

Zakken:
brood, pasta, rijst, snoep,
vleeswaren, kaas,
draagtassen, diepvriesproducten
Folies:
tijdschriften, reclamefolders, textiel

C

Schaaltjes:

koekjes, deksels potten, plantenpotten
plastic doppen en -spuitkoppen

D

Drankenkarton:
melk, yoghurt, vla,
frisdrank, wijn,
saus

E

Blik:
frisdrank, bier, siroop,
conserven, slagroom,
deodorant

Geen: chipszakken, verpakking met inhoud,
chemisch afval, medicijnen, vleesschaaltjes,
piepschuim, gebruiksvoorwerpen of andere plastic
producten

Houd u zich aan de aanwijzingen van de
medewerker.

www.plasticpunt.nl

Gemeenteraad Horst aan de
Maas bezoekt kernen incognito

Brandweertips!
Lekker ‘zomeren’
Met de vakantie in aantocht en temperaturen
die nog moeten stijgen, willen we toch
al lekker genieten van het ‘buiten’ zijn.
We maken dan ook gretig gebruik van
terrasverwarmers.
Natuurlijk erg gezellig, maar niet helemaal
ongevaarlijk en het is goed om daar eens stil
bij te staan.
De terrasverwarmer op gas is in en
steeds meer mensen schaffen een
terrasverwarmer aan. Zo kunt u ook bij lagere
buitentemperaturen toch in de tuin of op
terras genieten van aangename warmte.
Maar… niet alle terrasverwarmers zijn veilig.
Belangrijk is dat de terrasverwarmer een
CE-keurmerk heeft. Een CE- markering op
een apparaat, garandeert dat het apparaat
voldoet aan de fundamentele Europese
eisen met betrekking tot veiligheid, milieu
en gezondheid van de gebruiker. Steeds
vaker komt het voor dat apparatuur via
importkanalen buiten de Europese Unie
niet over dat keurmerk beschikken. Deze
apparatuur wordt vaak niet met een
Nederlandse handleiding geleverd. Hierdoor
kan het potentieel gevaarlijk in het gebruik
zijn.
Let bij aanschaf op de volgende zaken;
Is het CE-keurmerk aanwezig
Zijn duidelijke installatie- en
veiligheidsvoorschriften bijgevoegd, evenals
een duidelijke gebruiksaanwijzing
Is de terrasverwarmer voorzien van een
omvalbeveiliging, zodat de gastoevoer stopt

mocht deze per ongeluk omvallen.
De gaskraan moet een stand hebben die
alleen toestaat dat hij in laagstand kan
worden ontstoken om een steekvlam te
voorkomen
Plaats een terrasverwarmer op een stabiele
ondergrond, uit de wind en nooit in een
besloten ruimte
Al profiterend van de zonnewarmte, of die
van de terrasverwarmer, mag de barbecue
natuurlijk niet ontbreken. Barbecueën is
een populaire bezigheid. Dat is niet zo
verwonderlijk, want op een barbecue bereidt
voedsel smaakt heerlijk en het is natuurlijk
gezellig om samen buiten te eten. Toch kan
barbecueën ook gevaarlijk zijn, want met vuur
kan men niet voorzichtig genoeg omgaan.
Plaats de barbecue op een goede, stevige,
vlakke ondergrond. Maak de barbecue nooit
aan met spiritus, petroleum of benzine. Dit
is zeer gevaarlijk omdat de dampen hiervan
een steekvlam kunnen veroorzaken bij het
aansteken met als mogelijk gevolg ernstige
brandwonden.
Maak daarom de barbecue uitsluitend
aan met speciale aanmaakblokjes of
aanmaakvloeistof.
Zorg dat kinderen en dieren op een veilige
afstand blijven. Houd water/zand bij de
hand en laat de barbecue geen moment
onbewaakt.
Met deze tips in het achterhoofd kunt u
heerlijk gaan genieten van de komende
zomerdagen!

Foto: Brendan v.d. Beuken

Foto
van de
week!

bijeenkomsten, waarvoor het gehele dorp wordt
uitgenodigd. De raad wil dit doen door middel
van excursies en/of bedrijfsbezoeken. Door een
bezoek te brengen aan verschillende bedrijven,
instellingen, verenigingen verwachten de raadsleden goede beelden te krijgen bij het wonen,
werken en ontspannen in de 16 kernen.

Ook de gemeenteraad, wil evenals het college,
de kernen van de nieuwe gemeente Horst
aan de Maas leren kennen. Burgemeester
en wethouders doen dit middels openbare

De eerste raadsexcursie staat gepland voor
vrijdagmiddag 21 mei 2010. Dan brengt de raad
een bezoek aan Zorgcentrum La Providence in
Grubbenvorst. Daar krijgt de raad een toelichting en een rondleiding. Diezelfde middag
ontvangen de raadsleden ook informatie in het
Rozenkenniscentrum De Rozenhof in Lottum,
met aansluitend een rondleiding. In Broekhuizen
tenslotte volgt een informele evaluatie over dit
eerste bezoek.

Ook in Horst aan de Maas regent het wel eens...
en zelfs dat is mooi!

Vervoersverbod als gevolg van vogelgriep
In verband met de uitbraak van vogelgriep bij een bedrijf in Deurne geldt er een vervoersverbod in een straal van 3 kilometer rond het getroffen bedrijf. Dit brengt ook beperkingen met
zich mee in de omgeving van Griendtsveen.
Bij de geconstateerde vogelgriep gaat het om
een milde variant. Het ministerie van LNV heeft
het bedrijf, met circa 28.000 kippen, niettemin
voor de zekerheid op 16 mei laten ruimen.
Om risico’s te vermijden is een zone van drie
kilometer rond het getroffen bedrijf ingesteld,
waarbinnen verscherpte maatregelen van
kracht zijn. In de zone geldt een vervoersverbod
voor pluimvee en levende vogels, broed- en
consumptie-eieren, gebruikt strooisel en mest.
Het verbod geldt niet alleen in het gebied, maar
betreft ook vervoer vanuit het gebied en van
buiten náár het gebied.
Daarnaast geldt in de zone een afschermplicht
voor pluimvee; al het pluimvee moet naar
binnen of mag alleen onder een afdak naar
buiten. Ook het vervoer van runderen, varkens,
schapen, geiten, paarden en andere zoogdieren
is verboden, als de dieren afkomstig zijn van of

gaan naar een bedrijf in de zone waar pluimvee
aanwezig is.
Rijden met vervoermiddelen die geschikt zijn
voor het vervoer van bovengenoemde dieren,
producten of mest is niet toegestaan.
Verder zijn jaarbeurzen, markten, tentoonstellingen en andere evenementen waarbij pluimvee
of andere in gevangenschap levende vogels
bijeengebracht worden verboden in de drie
kilometer-zone. Bij commerciële bedrijven wordt
de bezoekersregeling van kracht.
In de zone liggen nog andere pluimveebedrijven.
Deze bedrijven worden onderzocht op vogelgriep
evenals bedrijven die in de afgelopen tijd contact
hebben gehad met het besmette pluimveebedrijf.
Kijk voor meer informatie op www.horstaandemaas.nl.

Commissie Bezwaar
Openbare hoorzitting van de commissie
voor de behandeling van bezwaarschriften
en klachten.
Op dinsdag 25 mei 2010 zal een vergadering
worden gehouden van de commissie voor de
behandeling van bezwaarschriften en klachten.
Deze commissie brengt advies uit over te nemen besluiten op bezwaarschriften.
De hoorzitting wordt gehouden in het gemeentehuis te Horst (ingang via hoofdingang).

Om 18.30 uur komt aan de orde een bezwaarschrift van de parochie St. Lambertus te Horst,
gericht tegen bouwvergunning en vrijstelling
ter hoogte van het Cuppenpedje te Horst.
Om 19.15 uur komt aan de orde een bezwaarschrift van Stichting Ontwikkelings Samenwerking
te Meerlo-Wanssum, gericht tegen de hoogte van
het toegekende subsidiebedrag.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie, mevr. drs.
M.A.M. Lenssen, tel. 077 - 477 93 79.

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.

Ron Boreas
Michael van Rengs

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 tuinhuis op het perceel
gelegen aan de Pastoor Jansenstraat 29 te
America.
• Het plaatsen van een terrasoverkapping op
het perceel gelegen aan de Americaanseweg
62 te Horst.
• Het oprichten van een erker op het perceel gelegen aan de Reuveltweg 34 te
Grubbenvorst.
• Het plaatsen van een terrasoverkapping op
het perceel gelegen aan de Nieuwe Baan 29
te Tienray.
• Het oprichten van een tuinhuis op het perceel gelegen aan de Steinhagenstraat 28 te
Sevenum.
• Het oprichten van een berging op het perceel
gelegen aan de Van Douverenstraat 15 te
Horst.
• Het plaatsen van een berging met tuinmuur
op het perceel gelegen aan de Weltersweide
47 te Horst.
• Het vergroten van een woonhuis (aanbouw
tuinkamer) op het perceel gelegen aan de
Hiepterweg 2 te Broekhuizen.

NAAM: Ron Boreas
WOONPLAATS: Meerlo
PARTIJ: PvdA-PK
EMAIL: r.boreas@horstaandemaas.nl
DAAR GA IK VOOR: In de komende raadsperiode gaat mijn aandacht zeker uit naar
het bevorderen van de brede school. Naast basisonderwijs vinden ook peuterspeelzaalwerk,
kinderopvang, bibliotheek, schoolmaatschappelijk werk en opvoedingsondersteuning hierin
een plek. Onderwijs én zorg voor kinderen
tot 12 jaar komen bij elkaar. Tevens biedt de
brede school goede kansen voor de leefbaarheid van de dorpen: naast het noodzakelijke
onderwijsinstituut, kan de brede school een
ontmoetingsplek zijn voor het dorp. Door hier
slim te combineren kunnen voorzieningen niet
alleen behouden blijven voor de dorpen, maar
misschien zelfs uitgebreid worden.
NAAM: Michael Van Rengs
WOONPLAATS: America
PARTIJ: SP
EMAIL: m.vanrengs@horstaandemaas.nl
DAAR GA IK VOOR: Goede communicatie
naar burgers en duidelijkheid in regels en
rechten. Daarnaast de midden- en kleine gezinsbedrijven, want deze moeten in de huidige
economisch zware tijden hun bestaansrecht
behouden en ondersteund worden om te overleven. In de landbouw en veeteelt zal ingezet
moeten worden op kwaliteit, duurzaamheid en
verbreding en de drang tot schaalvergroting
zal gestopt moeten worden. Dit alles samen
met en tussen de mensen van onze nieuwe
gemeente.

Aanvraag reguliere bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om reguliere bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het oprichten van een woning gelegen
op het perceel aan de Steinhagenstraat te
Sevenum.
• Het oprichten van een woonhuis met
bijgebouw op het perceel gelegen aan de
Jaegersweg te Melderslo.
• Het oprichten van een bijgebouw/
berging op het perceel gelegen aan de
Vrouwboomweg 30 te Horst.
• Het oprichten van een garage/berging op
het perceel gelegen aan de In de Paardestal
12 te Griendtsveen.
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 een kantoor/conservenfabriek op het perceel gelegen aan de
Houthuizerweg 20 te Lottum.

Aanvraag lichte bouwvergunning
(rectiﬁcatie)
• Het plaatsen van een carport en veranda op
het perceel gelegen aan de Horsterdijk 64 te
Lottum.

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

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

Verleende bouwvergunning met
onthefﬁng
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend met toepassing van een
ontheffing:

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

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

RAADSLID PvdA-PK

Bouwvergunningen

Aanvraag reguliere bouwvergunning
fase I
• Het plaatsen van een varkensstal op het
perceel gelegen aan de Jenneskensstraat 28
te Meerlo.
• Het oprichten van een vleesvarkensstal op
het perceel gelegen aan de Over de Beek 1a
te Tienray.

Wie zijn wij?

RAADSLID SP

Bekendmakingen

Reguliere bouwvergunning
• Het oprichten van varkensstal en loods op
het perceel gelegen aan de Reindonkerweg
11 te Meterik.
Bovengenoemde vergunning is ver
stuurd op 20 mei 2010.
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

‘Koren in de Kern’ toont
saamhorigheid in Horst aan de
Maas
Op Tweede Pinksterdag is het centrum van Horst voor (koor)muziekliefhebbers ‘the place
to be’. Vanaf 13.30 uur treden daar namelijk 35 (!) koren op. Het initiatief heet ‘Koren in
de kern’ is afkomstig van Con Brio, zangkoor uit Broekhuizen. Samen met de stichting
+Evenementen wil zij de saamhorigheid van de nieuwe fusiegemeente Horst aan de Maas
ook muzikaal gestalte geven. Dat idee krijgt maandag 24 mei concreet vorm. De muzikale
samenhang is een klinkend voorbeeld van het groeiende gemeenschapsdenken in de
nieuwe gemeente.
Enthousiasme
René Colbers van Con Brio licht het
evenement enthousiast toe. ‘Het samen
zingen met andere koren is al vanaf 2008
een wezenlijk onderdeel van ons programma.
Toen de fusie van de nieuwe gemeente in
zicht kwam leek het ons een goed idee om dat
‘samen zingen’ uit te breiden naar een groots
gezamenlijk evenement.
Uiteindelijk is daar ‘Koren in de kern’ uit
ontstaan. 35 Koren, de eigen dirigenten
en een kwalitatief muziekcombo, onder de
algehele muzikale leiding van onze dirigent
Marcel Kuepers, het wordt een geweldig
spektakel.
Al in de voorbereiding merkten we dat er
veel enthousiasme is onder de koren. Maar
niet alleen bij de koren. Een plaatselijke
ondernemer heeft ons bijvoorbeeld tijdens
de veelvuldige repetities met regelmaat
getrakteerd op een overheerlijke barbecue.

Samenwerking
Het bruist in Horst aan de Maas. En op
zanggebied wordt dat maandag 24 mei
duidelijk hoorbaar. Er is vanaf 13.30 uur
een uitgebreid muzikaal zangprogramma.
Dat speelt zich afwisselend af vóór het
gemeentehuis en in de Lambertuskerk.
Als afsluiting wordt om omstreeks 17.00
uur vóór het gemeentehuis door alle koren
samen het speciaal voor deze gelegenheid
gecomponeerde lied ‘Hôrs aan de Maas’
ten gehore gebracht. Een uniek moment
in de nog jonge historie van de nieuwe
gemeente Horst aan de Maas. Een moment
van muzikale verbondenheid, dat u niet mag
missen. Burgemeester Kees van Rooij zal het
startmoment van het nieuwe volkslied op zijn
eigen persoonlijke wijze markeren.
Voor het totale programma van ‘Koren in de
Kern’, zie elders in dit blad.

Ere wie ere toekomt;

kent u iemand die
een lintje verdient?
Roermond (sector bestuursrecht, Postbus
950, 6040 AZ Roermond). Deze mogelijkheid staat alleen op voor belanghebbenden:
- die zienswijzen hebben ingebracht tegen
het ontwerpbesluit;
- die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs
niet tot het inbrengen van zienswijzen in
staat zijn geweest.
Een beroepschrift schorst de werking van
de bouwvergunning met ontheffing niet. De
indiener van een beroepschrift kan tevens
de voorzieningenrechter bij de Rechtbank
Roermond (sector bestuursrecht, Postbus
950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Aan het indienen van
een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.
Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend:
Reguliere bouwvergunning
• Het vergroten van een woonhuis op
het perceel gelegen Op den Bergen 8 te
Sevenum, verleend d.d. 12 mei 2010.
• Het plaatsen van een dakkapel op het
perceel gelegen aan de Hazenhorstweg 5 te
Sevenum, verleend d.d. 12 mei 2010.
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 20 mei 2010.
Lichte bouwvergunning
• Het plaatsen van een carport op het perceel gelegen aan de Burg. Cremersstraat 43
te Grubbenvorst, verleend d.d. 10 mei
2010.
• Het plaatsen van een carport op het
perceel gelegen aan de Reuveltweg 35 te
Grubbenvorst, verleend d.d. 10 mei
2010.
• Het plaatsen van een dierenverblijf op
het perceel gelegen aan de Osterbos 8 te
Swolgen, verleend d.d. 12 mei 2010.

vergunning. Een bezwaarschrift schorst
de werking van de vergunning niet. De
indiener van een bezwaarschrift kan tevens
de voorzieningenrechter bij de Rechtbank
Roermond (sector bestuursrecht, Postbus
950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Aan het indienen van
een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.
Horst, 20 mei 2010.
De burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en) /
ontheffing(en)

Mensen met bijzondere verdiensten vormen
samen het cement van de samenleving. Met
z’n allen kunnen we ervoor zorgen dat zij in
aanmerking komen voor een onderscheiding.
Dat is geen eenvoudige opgave. Maar wel
een uitdaging die het waard is aan te gaan.

De volgende aanvrage(n) evenementenvergunning zijn ontvangen:

Wie komt er in aanmerking voor een
Koninklijke onderscheiding?
In het verleden kwam men vooral na een
lange staat van dienst in het arbeidsproces
voor een onderscheiding in aanmerking.
Tegenwoordig is dat niet langer het geval
en wordt vooral gekeken naar bijzondere
persoonlijke verdiensten en opvallende
prestaties. Vooral vrijwilligers die zich
gedurende langere tijd hebben ingezet voor
de samenleving of die op een bijzondere
wijze voor de samenleving verdienstelijk
zijn geweest, komen voor een dergelijke
onderscheiding in aanmerking. Ook
iemand die één of meerdere bijzondere
prestaties heeft geleverd kan voor een
lintje in aanmerking komen. Als het gaat om
bijzondere prestaties binnen de werksfeer,
dan moeten deze uitgaan boven wat normaal
gesproken van iemand in een dergelijke
functie verwacht mag worden. Het gaat dus
om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten.

Evenementenvergunningen
• KinderVakantieWerk Broekhuizen / -vorst,
voor het organiseren van een spel-activiteit
voor kinderen op 26 en 27 juli 2010 op het
Kerkplein te Broekhuizenvorst.
• Dorpsraad Helenaveen t.a.v. Stichting
evenementen en activiteiten i.o.,voor
een rondtrekkend wagenspel op 25 juni
2010 op het Dorpsplein te America en
op 4 juli 2010 op Toon Kortoomspark te
Griendsveen.
• Café Station, voor het organiseren van een
muziekevenement op 23 mei 2010 bij Café
Station te America.
• Stichting Wandeldriedaagse Horst aan de
Maas, voor het houden van een wandeldriedaagse op 18, 19 en 20 juni 2010 in de
Gemeente Horst aan de Maas.
Tijdelijke verkeersmaatregel

Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 20 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

In verband met de jaarlijkse Aspergefeesten
in Grubbenvorst is een gedeelte van het
centrum van Grubbenvorst op 23 mei
2010 afgesloten voor alle verkeer (tussen 07.00 en 20.00 uur). Het betreft het
Past. Vullinghsplein, gedeelte Dorpsstraat,
gedeelte Kloosterstraat, gedeelte Venloseweg
en een gedeelte van de Lottumseweg.

Instructie-avond voor
verkeersregelaar
Op 9 juni 2010 is er weer een instructie avond voor verkeersregelaars. Ondanks de verkiezingen hebben we besloten de al eerder geplande instructie avond wel door te laten gaan.
Bij de meeste clubs, scholen en verenigingen is het begrip verkeersregelaar al bekend.
Voor alle evenementen, groot of klein, waarbij gebruik wordt gemaakt van de openbare weg
en waarvoor het verkeer geregeld moet worden, moet men aangesteld zijn als verkeersregelaar om dit te mogen doen. Een en ander is door de wetgever vastgelegd in de Regeling
Verkeersregelaars.
De gemeente stelt de verkeersregelaars aan.
De politie is verantwoordelijk voor het geven
van de instructie. Men moet evenementen op
de openbare weg dan ook aanmelden bij de
gemeente.
De instructie avond is bedoeld voor iedereen
die verkeersregelaar wil zijn. Ook diegenen
die al eerder instructie hebben gevolgd.
De verkeersregelaars worden tegenwoordig
aangesteld voor één jaar. Als dit jaar afloopt
moet men opnieuw instructie volgen om verkeersregelaar te blijven. (Het blijft overigens
wel mogelijk om per evenement aangesteld te
worden, zonder pasje, maar ook dan moet men
wel instructie hebben gevolgd). Bij een aanstelling als verkeersregelaar voor een jaar, krijgt
men ook een pasje. Neem daarom ook een
pasfoto mee naar de instructie. Een pasfoto
op het pasje voor de verkeersregelaar is
verplicht.
Er zal worden gekeken of we een modelpasje
kunnen ontwikkelen dat langer meekan, ook na

Bijna iedereen zal bovenstaande vraag
met ‘ja’ beantwoorden. Want overal in
Nederland zetten mensen zich voor vele
doelen in. Vaak zonder eigenbelang, in
alle bescheidenheid. Deze mensen komen
mogelijk in aanmerking voor een Koninklijke
Onderscheiding, net als ieder ander met
bijzondere verdiensten voor de samenleving.
Maar dan moeten ze daarvoor wel eerst
worden voorgesteld. U kunt daarvoor
zorgen. Want iedereen kan iemand anders
voorstellen voor een lintje. Niet iedere
voordracht wordt echter gehonoreerd. Om in
aanmerking te komen voor een Koninklijke
onderscheiding moet namelijk aan
specifieke voorwaarden worden voldaan.

de vervolginstructie. Tot die tijd verzoeken wij u
nog een pasfoto mee te nemen.
De avond begint om 19.30 en duurt ongeveer
een uur. Dhr. Roy Stoffels van de politie te
Horst zal deze instructie verzorgen. Hij vindt
plaats in het gemeentehuis te Horst in de
raadzaal.
Men kan zich aanmelden via mevr. Anja Wellen
van de gemeente Horst aan de Maas, telefoon
077 – 477 94 67 en e-mail a.wellen@horstaandemaas.nl. De benodigde gegevens zijn naam,
adres, geboortedatum en telefoonnummer van
de deelnemers.
Als u zich per mail aanmeldt, verzoeken wij
u deze gegevens correct en volledig aan te
leveren. En natuurlijk de pasfoto, die kan ingeleverd worden op de avond zelf.
Het is de bedoeling dat er op 6 oktober 2010
nog een andere algemene instructie avond
gegeven zal worden.

Aanvraagformulier
Wie overweegt een aanvraag voor een
onderscheiding in te dienen, kan bij het
bestuurssecretariaat van de gemeente een
aanvraagformulier opvragen. Aan de hand
van een vragenlijst dient men de nodige
gegevens over de te onderscheiden persoon
(decorandus) aan te leveren, waaronder een
beschrijving van de (voormalige) werkkring
en functie van de decorandus en vermelding
van de volledige personalia. Ook mag bij de
aanvraag een uitvoerige omschrijving van
de bijzondere maatschappelijke verdiensten
en activiteiten van de decorandus niet
ontbreken.
Bij de beantwoording van de vragenlijst
moet men uitgebreid en nauwgezet te werk
gaan. Alleen complete en volledig ingevulde
formulieren worden namelijk in behandeling
genomen. Het spreekt voor zich dat u bij het
inwinnen van informatie en het verstrekken
van de gegevens zorgvuldig te werk moet
gaan. Dit om te voorkomen dat de voor te
dragen persoon vroegtijdig op de hoogte is
van de voordracht.
Dien het voorstel op tijd in!
De behandeling van een voorstel
kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het
belangrijk om tijdig in actie te komen. Is
het de bedoeling dat de onderscheiding
tijdens de zogenoemde ‘lintjesregen’ voor
Koninginnedag wordt uitgereikt? Dien
het voorstel dan vóór 1 juli 2010 bij de
burgemeester in! Gaat het om een uitreiking
tijdens aan andere gelegenheid, dan moet
u het voorstel tenminste zes maanden van
tevoren naar de burgemeester sturen.
Vragen en aanvragen
Aanvraagformulieren moeten worden
ingediend bij de Gemeente Horst aan de
Maas, t.a.v. Burgemeester ir. C.H.C. van
Rooij, Postbus 6005, 5960 AA Horst of
afgegeven worden in het gemeentehuis,
Wilhelminaplein 6 te Horst, onder vermelding
van ‘vertrouwelijk’ op de envelop.
Voor vragen kunt u bellen met het
bestuurssecretariaat, mevrouw Helmie
Raedts, telefoon 077 - 477 94 08.

Zwembad
de Berkel
Kranestraat 14, 5961 GZ Horst,
tel. 077 - 447 97 25
Roostervrij zwemmen
Dag/Tijd
Donderdag
18.30-20.00
20.45-21.30

Bad

Beide baden
Zwangerschapszwemmen
Recreatiebad

Vrijdag
12.00-13.30
18.30-21.30

Beide baden
Recreatiebad

Zaterdag
14.00-18.00

Beide baden

Zondag

1e pinksterdag gesloten

Maandag

2e pinksterdag gesloten

Dinsdag
09.45-10.45
12.00-13.30
13.30-14.15
18.30-20.00

Beide baden
Beide baden
Trimzwemmen Beide baden
Beide baden

Woensdag
07.30-08.30
09.00-09.45
12.00-15.30

Beide baden
Aqua-varia
Beide baden

Tarieven: € 4,20, 13 jaar en ouder en € 3,20, 3
t/m 12 jaar, kinderen t/m 2 jaar gratis.
Tip: als u een 10 badenkaart of 25 badenkaart koopt bent u aanmerkelijk goedkoper uit.
Zie www.horstaandemaas.nl.
Hier vindt u ook meer informatie over de
mogelijkheden voor diverse doelgroepen
zoals Hydro Riding, Aqua-joggen, Aqua-varia,
zwemles voor volwassenen en kinderen,
Trimzwemmen, Zwangerschapszwemmen,
Baby/Peuterzwemmen, en Vrouwenzwemmen.
Iedere laatste vrijdag van de maand:
Discozwemmen van 19.00-21.00 uur.
Meer informatie: www.horstaandemaas.nl of
Lokale Omroep Reindonk teletextpagina 215.

Recreatief
zwemmen
Dinsdagmorgen
van 9:45 uur tot 10:45 uur

In zwembad de Berkel is iedere dinsdagmorgen van 09:45 uur tot 10:45 uur tijd om
je banen te zwemmen in het wedstrijdbad of
lekker te relaxen in het warme recreatiebad.
Alle faciliteiten staan u ter beschikking
tijdens dit zwemuurtje.
.
De waterdiepte in het wedstrijdbad is 2
meter. In het recreatiebad is dit 30 cm tot
1.40 cm.
U kunt naar binnen via de kassa van het
zwembad. De kosten bedragen € 4,20- per
bezoek.
Er bestaat ook de mogelijkheid om een 10
of 25 badenkaart te kopen, dit is voor u
voordeliger.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de medewerkers
van het zwembad.
Wij zijn te bereiken onder telefoonnummer
077 - 477 97 25.

Welk afval wordt de komende tijd opgehaald?
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)
Zaterdag 22 mei
• Inzameling restafval omgeving
Broekhuizen, Broekhuizenvorst, LottumNoord (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)
Maandag 24 mei 2e Pinksterdag
Geen inzameling (verplaatst naar 22 mei)
Dinsdag 25 mei
• Inzameling restafval omgeving GrubbenvorstNoord en Lottum-Zuid
Woensdag 26 mei
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg en Sevenum
• Inzameling GFT-afval Meerlo, Swolgen en
Tienray
Donderdag 27 mei
• Inzameling restafval omgeving Melderslo en
Horst-Zuid
Vrijdag 28 mei
• Inzameling restafval America en Griendtsveen
Zaterdag 29 mei
• Inzameling oud papier Lottum,.Meerlo,
Swolgen en Tienray

• 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.

Militaire oefening
In de periode 25 mei t/m 4 juni 2010 vindt er binnen de gemeente een militaire oefening plaats.
Aan deze oefening nemen 100 personen, 13 pantserwielvoertuigen en 10 overige militaire
wielvoertuigen deel. Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van openbare wegen, daar waar men
van de openbare weg afwijkt, zal vooraf toestemming worden gevraagd aan de eigenaar. Er wordt
geen gebruik gemaakt van oefenmunitie.

Tweede Kamerverkiezingen op woensdag
9 juni 2010
Overal stemmen binnen de eigen gemeente
Op 9 juni 2010 vinden de Tweede
Kamerverkiezingen plaats. Zoals bij de vorige
verkiezingen bent u niet meer gebonden aan uw
vaste stemlokaal. U kunt binnen de gemeente
Horst aan de Maas in elk willekeurig stemlokaal
stemmen. Op uw stempas staat wel het dichtstbijzijnde stemlokaal vermeld. Een overzicht van de
stemlokalen en tevens kandidatenlijst ontvangt u
op woensdag 2 juni a.s.
Stempas
Uw stempas wordt door de gemeente per post
aan u toegezonden op zaterdag 22 mei. Mocht
u op 25 mei nog niets hebben ontvangen of bent
u uw stempas kwijtgeraakt, dan kunt u uiterlijk
maandag 7 juni 2010 (tot 20.00 uur) bij de afdeling Burgerzaken een vervangende stempas aanvragen. Uw oude stempas wordt dan vervallen
verklaard en kan niet meer gebruikt worden.
Identiteitsbewijs meenemen
Wanneer u uw stem uitbrengt is legitimatie verplicht! Dus neem bij het stemmen een identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld: paspoort, Nederlandse
identiteitskaart, (brommer)rijbewijs of een ander
geldig Europees identiteitsdocument voor EUonderdanen. Uw identiteitsbewijs mag, in dit
geval, maximaal 5 jaar verlopen zijn.
Volmacht verlenen
Indien u zelf niet kunt gaan stemmen, kunt u ook
iemand een volmacht geven:
• Een zogenaamde ‘onderhandse volmacht’
kan alleen aan iemand die zelf ook een stempas van de gemeente Horst aan de Maas heeft
ontvangen. Geef bovendien ook een kopie
van uw geldig (of maximaal 5 jaar verlopen)
identiteitsbewijs mee aan degene die voor u
gaat stemmen. Dit dient hij/zij aan de voorzitter

van het stembureau te overleggen.
• Een zogenaamde ‘schriftelijke volmacht’
is voor iemand te machtigen die zelf niet
een stempas van de gemeente Horst aan de
Maas heeft ontvangen (maar van een andere
Nederlandse gemeente). Hier hoeft u geen
kopie identiteitsbewijs bij te voegen.
Een kiezer kan naast zijn eigen stem maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen. Dit
kan uitsluitend bij het uitbrengen van uw eigen
stem. Uitgebreide informatie over een volmacht
verlenen treft u aan bij de stempas en op de
kandidatenlijst.
Kiezerspas
U kunt ook gaan stemmen in een andere gemeente. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig.
Deze kunt u schriftelijk aanvragen tot en met 26
mei 2010. U kunt de kiezerspas ook persoonlijk
ophalen bij de gemeente. Dat kan uiterlijk tot en
met 4 juni bij de afdeling Burgerzaken. Neem dan
wel uw stempas mee naar het gemeentehuis.
Meer informatie
Op “www.horstaandemaas.nl - Gemeentehuis Verkiezingen” kunt u ook overige informatie van
de verkiezingen nalezen. Meer informatie over de
verkiezingen kunt u vinden op: www.uheefthetvoorhetzeggen.nl.
Daarnaast kunt u op werkdagen van 9.00 tot
17.00 uur terecht bij afdeling burgerzaken, tel:
077 - 477 97 77 of het Informatiepunt verkiezingen, telefoon 070 - 426 73 29 of e-mail naar
postbusinformatiepunt@minbzk.nl.
Wilt u de politieke partijen onderling vergelijken?
Kijk dan eens op www.stemwijzer.nl of www.
kiescompas.nl.
Veel succes bij het maken van uw keuze!

Bekendmakingen
Wet ruimtelijke ordening
Ontwerpprojectbesluit ex art. 3.10 Wro
en ontwerpbouwvergunning bedrijfs
gebouw en de aanleg van laaddocks
Onkelweg 14 Melderslo
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend voornemens te zijn om een
projectbesluit ex artikel 3.10 Wet ruimtelijke
ordening te nemen en een bouwvergunning te
verlenen voor:
• De bouw van een bedrijfsgebouw en de aanleg
van laaddocks, op de percelen kadastraal
bekend gemeente Horst, sectie T, nummers
1422 en 1423, plaatselijk bekend Onkelweg 14
in Melderslo.
Ingevolge artikel 3.11 Wet ruimtelijke ordening
en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht ligt
het ontwerpprojectbesluit en de ontwerpbouwvergunning met de bijbehorende stukken met
ingang van 21 mei 2010, tijdens de kantooruren,
gedurende een periode van zes weken ter inzage
in het gemeentehuis van Horst aan de Maas,
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 ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken
(behalve de bouwtekeningen behorend bij de
ontwerpbouwvergunning) zijn tevens vanaf 21
mei 2010 te raadplegen op onze website (www.
horstaandemaas.nl).
Gedurende de periode van zes weken kunnen
met betrekking tot het ontwerpbesluit tot het
buiten toepassing verklaren van het bestemmingsplan middels het nemen van een projectbesluit en tegen het ontwerpbesluit tot verlening
van bouwvergunning, mondeling of schriftelijk,
gemotiveerde zienswijzen worden ingediend bij
het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 6005, 5960 AA Horst.
Deze bekendmaking van het ontwerpprojectbesluit en de ontwerpbouwvergunning vindt,
behalve in het huis-aan-huis blad en op de
gemeentelijke website (www.horstaandemaas.
nl), ook plaats in de Staatscourant.
Vastgesteld bestemmingsplan
‘Uitbreiding intensieve veehouderij
Mackayweg 4 Tienray’
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken op grond van artikel
3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de
gemeenteraad op 27 april 2010 het bestemmingsplan ‘Uitbreiding intensieve veehouderij Mackayweg 4 Tienray’ ongewijzigd heeft
vastgesteld.
Toelichting
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de

samenvoeging van twee agrarische bouwkavels
tot één agrarische bouwkavel ten behoeve van
het pluimveebedrijf op de locatie Mackayweg 4
in Tienray. Met deze samenvoeging ontstaat de
mogelijkheid om een nieuwe pluimveestal en
een nieuwe voeropslagloods bij het pluimveebedrijf te bouwen.
Het plangebied betreft de percelen kadastraal
bekend gemeente Meerlo, sectie K, nummers
543, 544 en 599 en de gedeeltelijke percelen
sectie K, nummers 545 en 598 en omvat het
bestaande pluimveebedrijf aan de Mackayweg 4
en het ten zuidoosten daarvan gelegen perceel
(tot aan de Rijnbroekerloop).
Terinzagelegging
Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf vrijdag 21 mei 2010 gedurende zes weken terinzage. Het vastgestelde
bestemmingsplan kan gedurende de termijn van
terinzagelegging worden ingezien 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 vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken is ook in te zien op de gemeentelijke website www.horstaandemaas.nl en op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep
Gedurende voormelde termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden, die tijdig een
zienswijze met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben
ingediend, alsmede belanghebbenden die
kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in
de gelegenheid zijn geweest om een zienswijze
in te dienen tegen het ontwerpbestemmingsplan, tegen dit besluit een gemotiveerd beroep
instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 ES
Den Haag.
Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in
werking met de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen die termijn
een verzoek om voorlopige voorziening is
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
In dat geval wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek om
voorlopige voorziening is beslist.
Horst, 20 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.

Wijziging stembureaulocatie
In een viertal kernen, te weten: America, Broekhuizenvorst, Sevenum en Meerlo wijzigt de
locatie van een stembureau. Hieronder staat aangegeven welke wijziging het betreft:
Voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op
9 juni a.s. zijn de volgende stembureaus gewijzigd ten opzichte van de vorige verkiezingen:
• 6 (was: Bondszaal America) wordt:
Woonzorgcomplex Aan de Brug, Past.
Jeukenstraat 10 (America),
• 11 (was: Het Koetshuis) wordt: Basisschool
De Schakel, Mgr. Schravenstraat 14
(Broekhuizenvorst)
• 17 (was: Bibliotheek Sevenum) wordt:
Verzorgingshuis Sevenheym, Maasbreeseweg
8 (Sevenum),
• 19 (was: Gemeentehuis Meerlo) wordt:

‘t Brugeind, De Leeuwerik 33 (Meerlo).
Op uw stempas wordt aangegeven wat voor u
het dichtbijzijnde stembureau is. Maar u kunt uw
stem uitbrengen op elk stembureau binnen de
gemeente Horst aan de Maas.
Een overzicht van alle stembureaus vindt u
op de kandidatenlijst of via de website www.
horstaandemaas.nl, Klik achtereenvolgens op:
‘Gemeentehuis’ en ‘Verkiezingen’.
Houd voor meer informatie over de verkiezingen
de gemeentepagina in de “Hallo, Horst aan de
Maas”in de gaten! Of raadpleeg bovengenoemde
website.

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
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.00- 20.00 uur
(m.u.v. 12.30-13:00 uur)
08.00-12.00 uur
08.00-12.00 uur Afspraak op
Maat tussen 13.30-16.15 uur
08.00-12.00 uur, 16.00-19.00 uur
08.00-12.00 uur

Commissie Ruimte 25 mei 2010
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: Veehouderij
Aanvrager:
S.J.M. van de Winkel
Adres inrichting:
Heesweg 10
Datum aanvraag:
26 maart 2010
Betreft:
Intrekking milieu
vergunning
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 21 mei 2010
tot en met 1 juli 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 bereikbaar onder nummer
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) 426 42 51,
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 18 maart 2010 een melding zoals
bedoeld in artikel 8.19 ingevolge de Wet milieubeheer is binnengekomen.
De ingediende melding heeft betrekking op:
Aanvrager:
De Ruiter Evertsoord bv
Adres Inrichting: Helenaveenseweg 31
Datum aanvraag: 18 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 21 mei 2010 tot en met 1 juli
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 bereikbaar
onder nummer 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.
Horst, 20 mei 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

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

De Commissie Ruimte vergadert op dinsdag 25
mei 2010 om 20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis in Horst aan de Maas.
Op de agenda staan de volgende punten:
• Verslag van de commissievergadering
Ruimte van 20 april 2010
• Informatie over aanpak harmonisatie
afvalinzameling in de fusiegemeente Horst
aan de Maas
In de voormalige gemeenten waren er
verschillende systemen van afvalinzameling.
Voor de fusiegemeente dient er één systeem

te komen. Er wordt een presentatie gehouden
over de diverse mogelijkheden. De commissieleden worden via een aantal vragen
gevraagd mee te denken ter voorbereiding
op het uiteindelijke raadsvoorstel. En ook
wanneer het nieuwe afvalsysteem wordt
ingevoerd. Portefeuillehouder Op de Laak is
aanwezig voor de beantwoording van vragen.
• Informatie over de inhoud en planning van
het centrumplan van Sevenum
Beleidsmedewerkers van de gemeente Horst
aan de Maas geven informatie over dit majeure project. De informatie omvat de geschiedenis en/of de aanleiding, de huidige status van
de projecten en de te nemen vervolgstappen
met de eventuele beslismomenten voor de
raad. Portefeuillehouder Selen is aanwezig
voor de beantwoording van vragen.
Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op dinsdag 25 mei 2010
vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Themabijeenkomst Millenniumdoelen
1 juni 2010
•
•
•
•
•
•

De armoede halveren en minder mensen honger
Iedereen naar school
Mannen en vrouwen gelijkwaardig
Minder kindersterfte
Verbeteren van de gezondheid van moeders
Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere
dodelijke ziektes
• Meer mensen in een duurzaam leefmilieu
• Mondiaal samenwerkingsverband voor
ontwikkeling
Uitgebreide informatie over deze acht internationale afspraken vindt u op www.millenniumdoelen.nl
Regelmatig vinden er themabijeenkomsten voor
de gemeenteraad plaats. Doel daarvan is dat de
gemeenteraad achtergrondinformatie ontvangt
over diverse uiteenlopende onderwerpen.
Dinsdag 1 juni 2010 is er een themabijeenkomst over Millenniumdoelen.
Millenniumdoelen: acht internationale
afspraken
In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste
wereldproblemen aan te pakken. Er zijn acht
concrete doelstellingen vastgelegd: de millenniumdoelen:

Millenniumgemeente
De gemeente Horst aan de Maas is een officiële
Millenniumgemeente. Dat betekent dat de
gemeente zich ervoor inzet om in 2015 de acht
Millenniumdoelen te behalen. De gemeenteraad
wil op 1 juni 2010 zich een beeld vormen, wat de
gemeente Horst aan de Maas en haar inwoners
kunnen doen om deze doelen te halen.
Welkom
Wilt u weten en zien hoe raadsleden zich een
beeld vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen? Kom dan luisteren op dinsdag 1 juni 2010.
U bent van harte welkom!

Algemene informatie
Openingstijden gemeentehuis
Openingstijden alle afdelingen: maandag t/m
vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.
Openingstijden afdeling burgerzaken:
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: 13.30 – 16.15 uur
Donderdag 08.00 – 12.00 uur, 16.00 – 19.00 uur
Vrijdag
08.00 – 12.00 uur
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

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.
Informatiehoek
Geopend: Maandag van 08.00 tot 20.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 .
Op afspraak: Buiten de openingstijden kunt u
tijdens kantooruren terecht na afspraak.
Gemeentewerf
Americaanseweg 43, 5961 PC Horst,
tel. 077 -477 95 10.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
07.30 -12.00 uur en 13.00 -16.00 uur.
Storingsnummer: tel. 06 -23498249
(16.00 -07.30 uur en in het weekend).
Regionale team handhaving
Regionaal team handhaving houdt toezicht op
naleving van de regels. Het gaat onder andere om
regels voor bouwen, ruimtelijke ordening, milieu
en brandveiligheid en de regels van de Algemene

Plaatselijke Verordening (APV).
Telefonische bereikbaarheid tijdens kantooruren:
0478 -52 33 33 (gemeentehuis Venray).
Buiten kantooruren bij spoedgevallen: politie,
tel. 0900 -88 44. Postadres: Afdeling Veiligheid
en handhaving, p.a. gemeente Venray, Postbus
500, 5800 AM Venray.
E-mail: gemeente@venray.nl t.a.v. afdeling
Veiligheid en Handhaving.
Brandweer
Voor spoedmeldingen belt u het landelijke alarmnummer 1-1-2. Overige hulpaanvragen kunt u
melden aan de regionale alarmcentrale in Venlo
via tel. 077 - 356 56 56. Beide telefoonnummers
zijn 24 uur per dag bereikbaar.
Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdagen donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdagen donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
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Expositie leerlingen Dendron
College in gemeentehuis

De Bastards hangen
instrumenten aan de wilgen

Dinsdagavond werd in het gemeentehuis van Horst aan de Maas de tentoonstelling ‘Groeten uit…’ geopend.
Een expositie van ansichtkaarten gemaakt door leerlingen van het Dendron College, die hun dorp vastlegden op een
ansichtkaart. De expositie werd geopend door wethouder Ger van Rensch.
Derdejaars HAVO/VWO-leerlingen
van het Dendron College in Horst
hadden als opdracht alle dorpen die
horen bij de nieuwe fusiegemeente
Horst aan de Maas vast te leggen op
ansichtkaarten. Door de opdracht is er
een samenwerking ontstaan tussen de
gemeente en de scholengemeenschap.
Het resultaat mag er zijn. De jongeren
hebben hun dorp vastgelegd op de
gevoelige plaat op een manier zoals zij
hun dorp zien. Naast de ansichtkaarten
hebben de leerlingen ook gebruik
gemaakt van linosnede. Er worden
in totaal 110 werken tentoongesteld.
De expositie is te bezichtigen van
18 mei tot en met 8 juni in de hal van
het gemeentehuis in Horst.

Te koop:

Gevr Standhouders
Rommelmarkt in Horst

Zeer ruim vrijstaand met
garage geschakeld woonhuis
te Hegelsom
Bouwjaar 2001. Mooi onderhouden
huis (570 m3) met berging en garage
aan rustige straat gelegen. Zeer ruime
woonkamer (13 mtr lang).
School op 50 m afstand gelegen.
Vraagprijs 289.500 euro k.k.
Tel: 06-53965598

Carbootsale

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

op 23 mei en 13 juni

De rockband de Bastards geeft
een laatste concert om afscheid te
nemen van hun tijd als band. Na
bijna vijftien jaar gaan de vier heren
ermee stoppen, maar ze willen nog
één keer een optreden geven voor

hun fans. Daarom treden de mannen
zaterdag op in OJC Canix, met nog
een paar laatste verrassingen.
OJC Canix in Lottum is geopend om
20.00 uur, maar het concert begint
om 21.00 uur en kost 5 euro.

Eerste namen Weistock
Festival bekend

aanmelden zie
www.carbootsalehorst.nl
06-54345123

Jaya the Cat
De organisatie van het Weistock
Festival is hard bezig geweest om bands
te boeken voor het komende festival
en dat heeft resultaat opgeleverd.
Ondertussen zijn vijftien groepen bekend,
waarmee het festival veel verschillende
bands heeft binnengehaald en er veel
verschillende genres de revue zullen
passeren. Ook zal cabaret dit jaar niet
ontbreken. Onder andere Jaya the Cat,
Seita, Appie Hein en Big Shampoo And
The Hairstylers geven op 17 en 18 juli op
de skatebaan in Lottum een concert weg.
En er komen nog vier extra namen bij.
Voor meer informatie over het festival en

de bands, kijk op www.weistock.nl.
Hoewel de kaartverkoop pas op 1 juni
begint, is er ook een andere manier
om kaartjes te krijgen voor het festival. Weistock is namelijk sponsor van
Duchenne Heroes, een mountainbiketocht van zeven dagen. Fietsers moeten
2.500 euro inleveren om mee te doen
aan deze tocht en drie deelnemers
proberen dat onder andere binnen te
halen door een loterij. Wie meedoet aan
deze loterij kan kaarten winnen voor
Weistock en tegelijkertijd Duchenne
Heroes steunen. Loten zijn te verkrijgen
via www.letsrideforduchenne.nl.

®

Met de revolutionaire Slim Belly heeft u binnen vier weken twee
kledingmaten minder! Vetverbranding precies waar u dit wilt,
een strakkere buik en een verbeterde huid.
Al duizenden mensen hebben het resultaat van de Slim Belly ®
reeds ervaren. Onze club doet nu mee met een nationaal
®
onderzoek waarbij de Slim Belly nogmaals getest wordt als
methode voor snelle lokale vetverbranding.
Het onderzoek duurt 4 weken, met wekelijks 3 trainingen van
30-40 minuten. Vrouwen en mannen tussen 16 en 66 jaar
kunnen deelnemen.
Deelnamebijdragen: 19,90 euro per week.
Het aantal deelnemers is gelimiteerd tot 100.
Sluiting aanmelding en start onderzoek: 1 juni 2010
Meld u aan via tel. 077 - 398 35 53

Wellness centre ANCO

Venrayseweg 114
5961 AJ Horst
Tel. 077 - 398 35 53
www.sportenbijanco.nl

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

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.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Paul Bosman
17 jaar
Tienray
Dendron College

Waar word jij later een talent in?
Ik hoop in politiek. Ik heb namelijk wel
de ambities om iets op dat gebied te
gaan doen later. Op de vraag links of
rechts, zou ik toch links zeggen, meer dan
rechts, maar ik ben niet fanatiek links.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Mijn favoriete vak is op dit moment
toch wel tekenen. Daar hangt altijd een
relaxte sfeer, met een muziekje erbij en
we zijn lekker creatief bezig. Wiskunde
vind ik vreselijk, omdat dit me totaal
niet interesseert.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Nouja, ik heb een vriendin waarmee ik

het erg goed kan vinden. We hebben
veel gemeen samen. Ik ken haar nu
een dik half jaar. Sinds drie maanden
hebben we een relatie!
Verder heb ik veel verschillende goede
vrienden waar ik mijn dingen aan kwijt
kan en waar ik veel mooie dingen mee
beleef.
In het weekend ben jij te vinden in?
Ik ben dan regelmatig te vinden in Café
De Lange en Blok 10 in Horst.
Blok 10 vind ik het gezelligst. Dat is ook
niet zo overvol als De Lange, daar hang
je namelijk regelmatig met de benen
buiten. Van tevoren gaan we vaker nog
bij iemand thuis zitten.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Borden gevuld met een Italiaans
gerecht, een wijntje voor de wijndrinkers, een kaarsje en om het af te
maken een bloemetje erbij!

Je wint 1.000 euro. Wat doe je ermee?
Ik zou kleren kopen en ook meteen een
iPhone. Het geld dat daar nog van over
is zou ik lekker op de bank zetten en
dan hoop ik op veel rente.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Ik heb nog nooit zoiets ergs meegemaakt dat ik echt de grond in wilde,
gelukkig! Maar uitglijden over een
banaan terwijl ik op tv ben, dat lijkt me
wel zo’n moment dat ik door de grond
zou willen zakken.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Mijn mobiel, mp3-speler, geld, kleren,
luchtbed, tent, zonnebril, zonnebrand,
zwembroek, handdoek, mijn vrienden,
mijn vriendin, de bbq en mijn laptop.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Pannenkoeken met Nutella! Het maakt
mij niet zoveel uit wie ze bakt, pan-

nenkoeken zijn namelijk altijd lekker,
maar mijn moeder kan wel geweldige
pannenkoeken bakken.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
Ik heb een grijs vest van Burton. Die
heb ik het liefst aan. Niet dat dit zo’n
vest is wat helemaal versleten is omdat
ik het altijd draag, hij ziet er nog wel
redelijk nieuw uit.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Ik ben bang dat ik toch de meeste
tijd aan school besteed. O ja, en aan
slapen. Het liefst besteed ik natuurlijk
tijd aan leuke dingen doen met mijn
vrienden en ook aan mijn hobby’s
gitaar spelen en hockeyen.
Stel je bent de baas in jouw
woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Ik zou wel graag een mooi restaurant
en meerdere uitgaansgelegenheden in
Tienray willen. Zoals een gezellige tent
waar je overdag wat kan eten en die
’s avonds verandert in een gezellige
plek om met vrienden te zitten en wat
te drinken.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Lord of the Rings of Saving Private
Ryan. Een goede in ieder geval.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Waarschijnlijk ga ik dan bij vrienden
langs met de auto en dan een stukje
rijden. Ik zal denk ik ook wel de eerste
keer de Bob zijn, wat ik helemaal niet
erg vind, zolang ik maar geen taxichauffeur word.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Nieuw-Zeeland! Dat is altijd al een droom
van mij geweest om daar naartoe te gaan.

Vroege vogelactie
zaterdag 22 mei a.s.
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tussen 07.00 en 08.00

tussen 08.00 en 09.00

20% korting 15% korting

op het gehele assortiment*!

Service Bouwmarkt Fixet Sevenum
Horsterweg 42, 5975 NB Sevenum, T (077) 467 14 06
* met uitzondering van actie- en folderartikelen, artikelen van Zibro en Velux, bulkverpakkingen
voeders 20 kg en meer, fourageartikelen, kunstmest, cadeaubonnen, verkoop op rekening,
reeds geplaatste bestellingen en diensten. Niet in combinatie met Fixet Voordeelpas.

Mies&Flo
Column
Examens
Wiskunde deel één tot en
met vier, vijf economische
boeken, vanaf De Republiek tot
en met de Vietnamoorlog voor
geschiedenis en leestoetsen
voor alle talen. Pfff. Examens,
wat hebben we het toch zwaar!
Een moeilijke en zware
periode vol bloed, zweet en
tranen komt ons tegemoet: de
examenperiode. Na een lange
voorbereiding in een sociaal
isolement, afgesloten van de
telefoon, internet, eigenlijk van
de hele buitenwereld, gaat het
echte werk pas echt beginnen.
De twee ergste weken van onze
schoolcarrière, waarin ons
volgepropte-brein-met-kennis
non- stop op de proef wordt
gesteld: de twee examenweken.
Twee weken lang zitten we steeds
drie uur achter elkaar op zo’n
krakkemikkig, krakend stoeltje,
waarbij we in diezelfde drie uur
van elkaars gesnotter en gesnuif
mogen genieten en niet te
vergeten de vreselijk irritante
surveillanten die steeds tussen de
examentafeltjes door schuifelen
en menen dat ze om de tien
minuten moeten gillen hoeveel
tijd we nog hebben. Omdat we tot
de conclusie zijn gekomen dat
deze twee weken al zwaar
genoeg zijn, raden we het de
volgende generatie examenkandidaten aan de voorbereidingsfase
iets minder zwaar en meer
ontspannend te maken, zodat je
fris en fruitig de examens in kan
gaan. Wij zeggen: lekker uitslapen, goed ontbijten, gezellig film
kijken en borrelavondjes met
vrienden en vriendinnen. In plaats
van de cliché voorbereidingen als
samenvattingen en oefenexamens
maken. De door ons nieuw
opgestelde voorbereiding levert
namelijk veel minder vermoeidheid en stress op, waardoor je
tijdens de examens van een
betere concentratie mag genieten.
Een goede concentratie is vereist,
aangezien deze twee vreselijkste
weken ook meteen de twee
meest belangrijke weken zijn. Dit
is namelijk de kans om voor altijd
afscheid te nemen van de
middelbare school en een nieuwe
toekomst tegemoet te gaan.
In deze toekomst zien wij
onszelf al helemaal van het
leven genieten, vanaf het balkon
van onze nieuwe kamer in de
grote stad. Een klein detail dat
we niet mogen vergeten, is dat
we, voordat we deze droom
kunnen realiseren, wel nog
even eerst moeten slagen.
Alle examenkandidaten
ontzettend veel succes en
voor alle anderen: bid en duim
voor ons!
Mies&Flo
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Horst aan de Maas moet dagopvang steunen
De SP wil dat het gemeentebestuur er voor zorgt dat de dagopvang
voor mensen zoals ouderen en psychiatrisch patiënten in de gemeente
open blijven. Aanleiding hiervoor zijn berichten over mensen die door
veranderde regels niet meer terecht kunnen bij opvangprojecten in de
gemeente. Het dagopvangproject voor ouderen in Melderslo is hier een
voorbeeld van.

SP raadslid Linda Hogema:
“De afgelopen tijd hebben we meerdere mensen gesproken die niet meer
terecht konden bij de dagopvang.
Reden hiervoor zijn regels die zijn veranderd. Dit is een slechte zaak, het is

belangrijk dat er goede opvang is voor
mensen die niet de hele week alleen
thuis kunnen zitten. Het gaat hier om
inwoners van onze gemeente.
De SP wil daarom van het gemeentebestuur weten of ze op de hoogte is

van de problemen. Daarnaast willen
we dat de gemeente ingrijpt en er
voor zorgt dat de mensen die het nodig hebben gewoon terecht kunnen
bij hun dagopvang.”
SP fractie Horst aan de Maas

Een avond om nooit te vergeten
www.musicalemotions.nl
Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten

Mazzel
bonus

70 %
http://homepage.mac.com/theelen

week20mazzelwekenHorst

Bespreking Poll week 18

Ik heb liever ieder jaar op Bevrijdingsdag vrij
dan op een religieuze feestdag
Ruim tweederde van de stemmers op deze poll geven aan dat men liever
op Bevrijdingsdag vrij is. Uit de poll komt niet naar voren wat de achtergrond
van deze voorkeur is. In het algemeen kunnen we stellen dat de betekenis van
christelijke feestdagen in de loop der tijd een beetje verloren is gegaan. Een
toenemend aantal mensen weet niet meer wat we op een religieuze feestdag
vieren. Voor veel mensen is de reden van Bevrijdingsdag duidelijker. We vieren

dat we in 1945 zijn bevrijd van onze bezetters én we vieren de vrijheid ook nog
in het algemeen.
Daarnaast wordt steeds vaker gesproken over de invoering van een islamitische feestdag zoals het Suikerfeest, al dan niet tegen inlevering van een
christelijke feestdag. De discussie over religieuze feestdagen is dan ook nog
geenszins gevoerd en zal in de toekomst nog wel even aanhouden.

Horst aan de Maas moet blij zijn met de Polen die
wonen en werken in de gemeente.
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
Horst aan de Maas is een agrarische gemeente waar ook veel buitenlandse werknemers aan de slag zijn. Deze, overwegend Poolse, arbeidsmigranten zijn een oplossing voor veel boerenbedrijven. Omdat ze ook vaak
in de gemeente wonen, zorgen de Polen ook voor extra inkomsten voor de
lokale middenstand. Volgens Fons Merken van Wonen Limburg moeten we in
de gemeente Horst aan de Maas blij zijn met de komst van deze nieuwe inwoners, zeker in een krimpgemeente als Horst aan de Maas. Toch zijn er niet

alleen positieve geluiden te horen over de buitenlandse arbeiders. Zo zijn
er soms klachten over overlast. Hoe dan ook denkt 30 procent van de Polen
erover om zich permanent in Horst aan de Maas te vestigen. De redactie
vraagt zich daarom af hoe u hierover denkt. Ervaart u de komst van de Polen
naar onze gemeente als een lust of een last?
Geef uw mening via de website www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 19) > Als het slecht weer is, dan verpest dat mijn vakantie > eens 80% oneens 20%

Cactus
Column

Vreemd

Deze keer willen we het eens
hebben over Hoge bomen die veel
wind vangen. Zo’n boom is Jack de
Vries geworden. Als staatssecretaris
van Defensie blijkt die vreemd te
zijn gegaan met een ondergeschikte. Maar wat voor een
waarde moeten we hechten aan
het woord ‘ vreemdgaan’?
Je gaat toch niet naar een
vreemde die je niet kent? Jack zal
zich heus wel hebben voorgesteld
toen hij de dame in kwestie voor
het eerst ontmoette. Dat die na de
kennismaking vroeg of Jack eens
binnen kwam wippen is toch óók
een normale uitdrukking? Daarmee
werd uiteraard bedoeld of haar
baas eens kwam kijken hoe of haar
kantoor er uitzag,maar daar wordt
natuurlijk onmiddellijk iets anders
achter gezocht! Dat Jack in Engeland
nu zou worden aangeduid als:
Jack de Wipper in plaats van Jack de
Ripper is een Freudiaanse verspreking die het overigens wel goed
doet bij defensie. En Jan Peter
Balkenende heeft nog zó geprobeerd om samen met André
Rouvoet, de heetgebakerde
staatssecretaris weer op het rechte
pad te brengen. “Let op onze CDA
normen en waarden”, zei Jan Peter,
“en struikel niet over de Hoeksteen
van onze samenleving” waarschuwde André. Maar kennelijk had Jack
zijn legerhelm nog op toen deze
woorden werden geuit. Het woord
“samenleving”kwam hem echter
niet geheel onbekend voor. Maar
hoe het ook zei, Jack is toch over de
Hoeksteen gestruikeld en Jan Peter
, die door Jack de Vries destijds tot
het hoogste ambt van Minister
President werd opgestuwd kan
waarschijnlijk na 9 juni ook zijn
biezen pakken. Hij kan dan in alle
rust gaan zitten nadenken over de
betekenis van de hoeksteen van de
samenleving. De steen die
verworden is tot een slecht gelegde
stoeptegel waar zo langzamerhand
iedereen de nek over breekt!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Concours hippique Grubbenvorst
in de toekomst naar Horst?
Afgelopen zaterdag en zondag vond voor de laatste keer een concours hippique plaats in buurtschap
Heierhoeve. De organisatie was in handen van rijvereniging en ponyclub De Pijts uit Grubbenvorst. Door de aanleg
van Greenportlane en het realiseren van parkeerplaatsen voor de Floriade kan de vereniging een volgend concours
niet meer in Heierhoeve organiseren.

De voetballers in de E1 van S.V. Lottum zijn afgelopen maandag
kampioen geworden in de 1e klasse. In het najaar was de ploeg al
gepromoveerd naar de 1e klasse. De jongens zijn op een wedstrijd
na ongeslagen kampioen geworden. Maandagavond bleek het team
van TSC´04 uit Tegelen net iets beter te zijn. Met de eindstand van 21 op het scorebord konden de jongens uit Lottum toch toosten op het
kampioenschap.

Afgelopen zaterdag kwamen de pony’s voor de laatste keer aan bod in Heierhoeve
Voorzitter Pieter van Dreumel van
De Pijts kijkt met weemoed terug naar
het afgelopen weekend. “Het was
een geweldig weekend. Het weer was
prima en de publiek belangstelling was
groot. Jammer dat we hier voor het
laatst een concours kunnen houden.
Het wordt nooit meer hetzelfde.”
Het weer was inderdaad uitstekend
en de belangstelling was er ook. Maar
toch hing er een ietwat droefgeestige
sfeer over het terrein. Alsof ruiters, pony’s en paarden wisten dat het terrein
voor de laatste keer als platform diende
voor het concours.
“Maar hoe dan ook, ik kan spreken
van een supermooi weekend,” zegt
Van Dreumel. Op zaterdag vormde het
duospringen het absolute hoogtepunt
en op zondag was dat weggelegd voor
de ‘Grote prijs van Grubbenvorst’.

Heierhoeve mag dan
wel bij Venlo horen,
het voelt toch anders
Fieke Houwen uit Wanssum
mocht de wisselbeker mee naar huis
nemen maar moet deze bij het vol-

gende concours hippique dat De Pijts
organiseert weer inleveren. Waar die
volgende keer zal zijn weet Pieter van
Dreumel nog niet. “Ik heb echt geen
idee waar we naar toe kunnen. Het
OLS-terrein zou een optie zijn, maar
het is maar de vraag of dat haalbaar
is. Weet je, Heierhoeve hoort tegenwoordig wel bij Venlo maar het voelt
toch nog als Grubbenvorster terrein.
Misschien moeten we maar eens met
wethouder Mark Verheijen uit Venlo
gaan praten. Hij heeft Trade Port Noord
in zijn portefeuille en als geboren
Grubbenvorstenaar kan hij ons misschien wel verder helpen. Een andere
optie is het concours organiseren op
het terrein aan de Kasteelse Bossen in
Horst maar dat voelt in eerste instantie
niet prettig. Wanneer je Grubbenvorster
bodem verlaat, verlies je ook je eigen
karakter. Dat willen we als vereniging
liever niet. Ik weet wel dat het nog een
heel gepuzzel wordt om een alternatief
terrein te vinden,” aldus de voorzitter.
De ruiterclub heeft door de jaren
heen een band opgebouwd met buurtschap Heierhoeve. Door de uitbreiding
van Trade Port Noord is het aantal
inwoners van de buurt inmiddels

gehalveerd. “En dat worden er steeds
minder. De bewoners hebben ons altijd
geholpen met het organiseren van
het concours in Heierhoeve. Afgelopen
zaterdag hebben we hen uitgenodigd
voor de feestavond in de grote tent op
het terrein. En het was stampvol, kan
ik je zeggen. Ook de buurtbewoners
beseffen dat het concours nooit meer
op die plek gehouden kan worden.
Het was net een reünie, geweldig, echt
waar,” aldus Pieter van Dreumel.

Misschien moeten we
wel met Venlo
gaan praten
Grubbenvorst wordt alsmaar
verder ingekapseld door oprukkende
economische belangen. Steeds minder
grond blijft over om grootschalige
activiteiten te organiseren voor clubs
of verenigingen. “Maar ook hier vinden
we een oplossing voor,” zegt Van
Dreumel. “Het volgend concours wordt
in Grubbenvorst gehouden, alleen waar,
dat weten we nog niet,” besluit de
voorzitter zijn terugblik op het afgelopen concours in Heierhoeve.

Hegelsom derde op
dekenaal voetbaltoernooi
De misdienaren en acolieten
van de kerk in Veulen zijn de beste
voetballers van de kerken in de
regio. Tijdens een toernooi tussen negen teams kerken van de

clusters Venray en Horst bleek dat
het sterkste team te zijn. Het eerste
team van Hegelsom won de derde
plaats. Horst viel niet in de prijzen,
het team werd vijfde.

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

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

de goedkoopste van Nederland!
Natuursteen

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

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

Ervaar de verleiding van
‘A Sentimental Yourney’
www.musicalemotions.nl
Alle Potten, Betonbeelden en cadeau
artikelen 50 % KORTING
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Ze zijn er weer, uit de volle grond:
HEERLIJKE VERSE ASPERGES
Mts Verhaeg Kranestraat 38 Horst
Tel 077 3986590
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Rennen en wandelen voor goed doel Zeskamp Grubbenvorster
verenigingen

Op woensdag 26 mei organiseert openbare basisschool Weisterbeek uit Horst een sponsorloop voor haar twee
pleegkinderen Hubermane uit Haïti en Ho Thi Duong uit Vietnam. Ook wordt er gerend voor een stichting in Litouwen,
de CliniClowns en andere goede doelen.
De groepen 1 tot en met 3 van de
school starten om 10.25 uur met een
wandeling van 1 kilometer. Om 11.00 uur
rennen leerlingen van groep 4 tot en met
groep 8 rondjes van 400 meter. Alle
deelnemers ontvangen een deelnemerskaart, waarop omschreven staat wat de
bedoeling is. Ouders en andere

geïnteresseerden die ook aan de
sponsorloop willen meedoen, kunnen
contact opnemen met een van de
leerkrachten of met de schoolleiding van
obs Weisterbeek. De route die de
kinderen van groep 1 tot en met groep 3
volgen is: Schoolstraat, Molenstraat,
Vijverlaan, Weisterbeekstraat, paadje In

de Riet, Schansstraat, Weltersweide, Toon
Hendriksstraat, Waterstraat oversteken,
Valkplein, Kievitsstraat, Vinkenstraat,
Waterstraat en via de Schoolstraat terug
naar school. Groep 4 tot en met 8 rennen
de route: Molenstraat, Vijverlaan,
Weisterbeekstraat en komen vervolgens
weer in de Molenstraat.

Het wordt zweten voor de inwoners van Grubbenvorst. Verschillende
verenigingen hebben de krachten gebundeld en organiseren op zaterdag
5 juni een zeskamp. De organisaties zijn GFC ’33, volleybalclub Aspargos,
Ruiterclub De Pijts, Jeugdclub het Groene Woud en stichting Grubbenvorst
Promotion.
Met hindernissen en activiteiten
creëren zij een dag waarop deelnemers met elkaar de strijd kunnen
aangaan. Van 10.00 tot 12.00 uur
mogen kinderen van 8 tot 13 jaar hun
gang gaan en van 13.00 tot 16.00 uur
is het de beurt aan iedereen vanaf
13 jaar. Om 17.00 uur wordt ook de
Grubbenvorster sportprijs uitgereikt.
Het inschrijfgeld is 2,50 euro per per-

soon en deelnemers kunnen zich tot
23 mei inschrijven met een groep van
zes mensen. Kinderen die mee willen
doen aan het ochtendprogramma
mogen zich ook individueel inschrijven. De zeskamp wordt gehouden op
het terrein van Ruiterclub De Pijts aan
de Kromboschweg 2 in Grubbenvorst.
Aanmelden kan op de site
www.zeskamp.grvorst.nl

Succes voor
zwemmers HZPC
Wittenhorst 8 kampioen

Zwemmer Dennis Brouwers van HZPC Horst, heeft afgelopen
weekend een Nederlands record behaald tijdens de Nederlandse Masters
Kampioenschappen in Eindhoven.

In de slotfase van een spannend seizoen is Wittenhorst 8 afgelopen zaterdag kampioen geworden in de 6e klasse.
Gedurende het seizoen werd de ranglijst aangevoerd door Venray, die tot de voorlaatste speelronde alleen verliespunten moesten incasseren tegen de oranjehemden uit Horst. Door een gelijkspel van Venray tegen Sparta, namen
de mannen van Wittenhorst twee weken geleden al de koppositie van Venray over met slechts 1 punt verschil.
Door afgelopen zaterdag met 3-0 te winnen van Hegelsom sleepte Wittenhorst 8 het kampioenschap binnen.

U wilt toch ook een
zonnige zomer buiten!
Voor de mooiste raambekleding gaat U naar...

De teams Dames 1 en 2 van HZPC
behaalden twee gouden en twee bronzen medailles
Brouwers mocht dit jaar drie keer
starten op de Nederlandse Masters
Kampioenschappen. Hij zwom de 100
en 200 meter rugslag en de 400 meter
wisselslag. Op de 100 meter rugslag
werd hij eerste en op de 400 meter
wisselslag tweede. Op de 200 meter
rugslag eindigde hij als eerste met een
persoonlijk record van 2 minuten
18 seconden en 36 honderdste.

Dit leverde Brouwers een Nederlands
record en een kampioenschapsrecord op.
Ook bij de Limburgse A-kampioenschappen gooide HZPC hoge ogen.
Bij de wedstrijden in Kerkrade behaalde de ploeg uit Horst 24 gouden,
14 zilveren en 10 bronzen medailles.
HZPC is daarmee de meest succesvolle
ploeg van het kampioenschap.

Feest bij Hockeyclub Horst. De jongens B1 zijn kampioen geworden
in de tweede klasse.
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Open tennistoernooi
in regio Horst
Alweer voor de dertigste keer organiseert de Horster tennisclub HTC
haar jaarlijkse open toernooi.
Tennissers van verenigingen in de
regio mogen zich inschrijven om van
maandag 28 juni tot en met zondag
4 juli mee te doen aan het toernooi.
De deelnemers mogen spelen op de
nieuwe Smash-court banen van de

vereniging. De tennisclub heeft al
inschrijfformulieren verstuurd naar
de andere verenigingen, maar ze
heeft liever dat geïnteresseerden zich
inschrijven via www.toernooi.nl.
De inschrijving sluit op vrijdag 11 juni.

Nationale Open Jeugd
Kampioenschappen Volleybal

Meiden Hovoc grijpen net
naast kampioenschap
Tijdens de Nationale Open Jeugd Kampioenschappen Volleybal is het
de meiden van Hovoc uit Horst afgelopen zaterdag net niet gelukt om
Nederlands kampioen te worden. De spannende finale werd gewonnen
door Dros Alterno uit Apeldoorn.

Nieuw gatenbord
voor Sparta ’18 Sevenum
De f-jes van de Sevenumse voetbalclub Sparta ’18 konden het afgelopen weekend tijdens het jaarlijkse
f-weekend weer meedoen aan allerlei spellen en speurtochten. Omdat het de vijfde keer was dat de
jongsten van de club welkom waren op sportpark ’t Spansel, wilden de organisatoren van het weekend iets
terug doen voor Sparta ’18. Daarom werd op zaterdag een nieuw gatenbord onthuld waarop de Spartanen
hun voetbaltechnieken kunnen oefenen.

Groot feest
voor Rijdt met Beleid
Van een groep boerenzonen die op hun paarden wedstrijdjes hardrennen hielden op de openbare weg tot een
vereniging met ruim honderd leden en een groot ruiterfestijn. Komende maand is het 75 jaar geleden dat de
ruitervereniging Rijdt met Beleid Meerlo werd opgericht.

Met deze finale werd een
fantastische dag afgesloten. Tijdens de
poulewedstrijden werden achtereenvolgens Dynamo Apeldoorn, Tornado
uit Geesteren en VCV uit Varsseveld
met goed spel aan de kant gezet.
In de kruisfinale waren de meiden van
Dynamo Tubbergen de tegenstanders.

Hoewel van beide kanten leuk volleybal getoond werd, was Hovoc toch
de betere partij. Dynamo Tubbergen
werd verslagen en de finaleplaats was
een feit. In de finale bleek de club
uit Apeldoorn de betere en hiermee
behaalden de dames van Hovoc een
verdienstelijke 2e plaats.

Het achttal dat in 1975 Nederlands Kampioen werd

Bronboringen & Bronbemalingen

Tuinberegeningspompen

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

De vereniging is erg trots op haar
lange bestaan dat ze wijdt aan de
open cultuur en de ‘doe-maargewoon-mentaliteit’. En hoewel de
ruitersport tegenwoordig meer
individualistisch is, heeft Rijdt met
Beleid haar clubmentaliteit behouden.
Leden van het eerste uur zijn nog
steeds actief binnen de verenging en
zij hebben hun kinderen en kleinkinderen meegenomen. Bepaalde namen

`

komen dus vaak voor op de ledenlijst.
De ruitervereniging is een van de
grootste in de regio met 120 leden,
een eigen manege en een concoursterrein van 10 hectare groot.
Dit jaar viert de vereniging een
speciaal feest op 11, 12 en 13 juni.
Voor de dertiende keer wordt het
Ruiterfestijn Meerlo op het terrein van manege de Megelsprong
gehouden. Voor deze editie zijn 500

Antraciet grijs
* Pantone 433 U, 100%
* C = 33%, M = 3%, Y = 0% en K = 95%
* R = 22, G = 39 en B = 50

oud-leden opgespoord en worden er
speciale evenementen georganiseerd
zoals een reünieavond, een Jump- en
Quadwedstrijd en een demonstratie
van het kampioensachttal uit 1975.
Dit achttal werd dat jaar Nederlands
Kampioen in de klasse Zwaar en zij
zullen tijdens dit Ruiterfestijn een
demonstratie geven op trekpaarden uit
de jaren ‘30, hetzelfde ras als waar ze
toen op reden.

Oranje/geel
* Pantone 116 U, 100%
* C = 0%, M = 16%, Y = 100% en K = 0%
* R = 225, G = 210 en B = 0

De kleuren liggen vast en mogen niet veranderd worden zonder toestemming van de directie
van Het Maaspaviljoen.
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Wat vieren we eigenlijk
met Pinksteren?

Broekhuizen en Broekhuizenvorst

Pinksterratelen

Pinksteren is, op Pasen en Kerstmis na, de belangrijkste christelijke feestdag. Met Pinksteren wordt de paastijd
afgesloten. Op deze 50e dag na Pasen, de laatste dag van de paastijd, wordt herdacht dat de Heilige Geest, de
derde persoon van de goddelijke drie-eenheid, neerdaalde uit de hemel op de apostelen en andere aanwezige
gelovigen. De Heilige Geest openbaarde zich zichtbaar als vuur en hoorbaar als wind. Tevens wordt het begin van
de katholieke kerk gevierd.
Van oudsher is Pinksteren een
joods oogstfeest. Het valt precies 50
dagen na het paasfeest. Op het eerste
joodse pinksterfeest na de kruisiging
en opstanding van Jezus gebeurde het
volgende: de volgelingen van Jezus
zaten bij elkaar in een huis. Ze waren
niet bepaald vrolijk, want Jezus had
hen tien dagen daarvoor verlaten
(Hemelvaart). Bij zijn vertrek had
Jezus hen de opdracht gegeven om bij
elkaar te blijven en te bidden om de
komst van de Heilige Geest. Op die
ochtend gebeurde er iets vreemds.
Er klonk het geluid van een stormwind en er was een verschijnsel van
vuur, dat op ieders hoofd brandde.
De volgelingen van Jezus konden
opeens vreemde talen spreken, die ze
nooit geleerd hadden. Mensen uit de
buurt hoorden en zagen deze
verschijnselen ook en kwamen kijken
wat er aan de hand was. Ze dachten
in eerste instantie dat de discipelen
dronken waren, omdat ze zo opgewonden waren en in vreemde talen
spraken. Eén van de discipelen van
Jezus, Petrus, ging naar de mensen
toe en vertelde hen wat er gebeurd
was. De omstanders waren zo onder
de indruk, dat op die dag 3.000
mensen zich bekeerden tot Jezus.
Dit was het begin van de christelijke
kerk.

Tradities moet je in ere houden, zal het idee geweest zijn van SCA
Historische Kring Broekhuizen/vorst. Deze Pinksterzaterdag trekken de
schoolmeisjes van Broekhuizen en Broekhuizenvorst ratelend en zingend
door het dorp en de omliggende gebieden. Allemaal voor de
Pinksterbloem, een feest dat al vele jaren geleden ontstond omdat de
jongeren de ouderen nabootsten wanneer zij een meikoningin kozen.
De meikoningin en de andere
meifeesten voor ouderen zijn
verdwenen en ook de Pinksterbloem
wordt bijna nergens meer gekozen.
Maar de traditie is in Broekhuizenvorst bewaard gebleven en wordt
sinds twintig jaar ook in Broekhuizen
weer gevierd.
De kinderen die nu door het
dorp trekken, volgen de traditie zoals
het vroeger ook gedaan werd. Ze
riepen toen het mooiste meisje van
de school uit tot Pinksterbloem of
Pinksterbruid. Zij werd met bloemen
getooid en liep samen met haar

Schilderij van Hendrick Bloemaert
Wij kennen met Pinksteren vrijwel
geen oude gebruiken meer zoals we
met Pasen en Kerstmis die kennen.
Een vroeger gebruik tijdens Pinksteren
was het loslaten van duiven in de nok
van de kerk. De duif is het christelijke
symbool voor het neerdalen van de
Heilige Geest. Vurige ballen en bloe-

men werden naar beneden geworpen, in de loop der tijd is dit gebruik
verloren gegaan.
Anno 2010 wordt Pinksteren gezien als een extra lang vrij weekend
waarin activiteiten zoals kermissen,
popfestivals en markten worden
bezocht.

De Pinksterbruiden van 2009

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

zaterdag
22 mei
dienst
Heilige mis
Heilige mis

zondag
23 mei
tijd
dienst
08.30 Heilige mis
Heilige mis
19.15

Heilige mis

19.00

Heilige mis

18.00

Heilige mis
Heilige mis

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

Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis
dienst

klasgenootjes door het dorp, waar
ze van huis tot huis gingen om met
een liedje de inwoners aan te sporen
hen een kleinigheidje te geven. Zo
kon de jeugd, in navolging van de
ouderen, een feestje bouwen. In
andere streken werd de koningin
meegevoerd onder een boog die was
versierd met bloemen en groen. De
Pinksterbloem komt in ieder geval al
sinds mensenheugenis voor en SCA
Historische Kring Broekhuizen/vorst
hoopt met deze rondgang de traditie
in stand te houden of zelfs weer in
ere te herstellen.

18.00
tijd
dienst
Evangelie
Evangelie

OPEN HUIS
maandag
24 mei
tijd
dienst
10.00 Heilige mis
10.00

Heilige mis

dinsdag
25 mei
tijd
dienst
10.00 Heilige mis

woensdag
26 mei
tijd
dienst
08.30 Heilige mis

10.30 Heilige mis 09.00 Heilige mis
Aanbidding 09.25

09.30

donderdag
27 mei
tijd
dienst
tijd
08.30 Heilige mis 08.30

18.30 Heilige mis
Heilige mis

10.00
10.30
Heilige mis

tijd
19.00

18.30 Heilige mis

18.30

tijd
dienst
10.00

tijd

HORST, Venrayseweg 91

Rozenkrans 18.00 Heilige mis
Heilige mis 18.30 Heilige mis
Heilige mis
dienst
Kinderbijbel
Catechisatie

19.00
tijd
dienst
14.30
19.00

vrijdag 28 mei
van 17.00 tot 19.00 uur en
zaterdag 29 mei
van 10.00 tot 12.00 uur

08.30

Leesmis
09.00
Rozenkrans 17.45

08.30

09.00
09.00
Heilige mis 19.00
09.30 Rozenkrans 18.00 Rozenkrans 18.00
Heilige mis 18.30 Heilige mis 18.30
tijd
dienst
10.00 Evangelie
14.30

vrijdag
28 mei
dienst
Heilige mis

tijd

18.00
18.30

dienst
tijd
Avondproject 19.30

Een romantisch woonhuis (545 m3)
op 2.550 m2 op een uniek plekje
aan de rand van Horst.

Richtprijs: e 320.000,- k.k.
Graag aanmelden via
(0478) 69 25 25 of via mail:
patricia@groenwonen.nl

Voorproefje?
www.groenwonen.nl

ZONDAG
MEI
2010
ZONDAG
23 MEI
2010
ZONDAG
2323
MEI
2010

GAELLUS
OPEN AIR
GRATIS ENTREE
WWW.GAELLUSOPENAIR.NL

l

l

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

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

Glorious Songs en Briljante Muziek
www.musicalemotions.nl
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
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

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

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

America
Ruilbeurs

zo 23 mei 10.00 uur
Organisatie:
Peelmuseum Horst-America
Locatie: De Kamphut,
Griendtsveenseweg

The American Rock
Experience
zo 23 mei 17.00 uur
Organisatie: Station America
Locatie: Station America

Broekhuizen en
Broekhuizenvorst
Pinksterratelen

za 22 mei
Organisatie: SCA Historische
Kring Broekhuizen/Vorst
Locatie: Broekhuizen en
Broekhuizenvorst

Grubbenvorst
Aspergeweekend

za 22 mei 20.30 uur
zo 23 mei 11.00 uur
Organisatie: St. Aspergedorp
Grubbenvorst en Stichting
Grubbenvorst Promotie
Locatie: Centrum Grubbenvorst

Horst

Kronenberg

Melderslo

zo 23 mei 9.30 uur
Organisatie: SV Kronenberg
Locatie: Sportpark SV
Kronenberg

za 22 mei 21.30 uur
Organisatie: D’n Toerstop
Locatie: D’n Toerstop,
Broekhuizerdijk 27

6-tegen-6-toernooi

Lottum

Afscheidsoptreden de
Bastards
za 22 mei 21.00 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: OJC Canix

Idiot Proof

Tienray

Gaellus Open Air Festival
zo 23 mei 15.00 uur
Organisatie: OJC Gaellus
Locatie: OJC Gaellus

Meerlo

Vogelmarkt
ma 24 mei 9.30 uur
Organisatie: De Gevleugelde
Vrienden Wanssum e.o.
Locatie: ’t Brugeind

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

Sinnerboy

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
21 mei t/m 28 mei
Tandunique Sevenum
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97

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

do 20 mei 18.00 uur
Org: Muziekcafé De Buun
Locatie: Muziekcafé De Buun

Will´s Will
do 20 mei 20.00 uur
Org: Stichting Puur Cultuur
Locatie: Cambrinus

Live on Stage
za 22 mei 20.00 uur
Org: Blok 10 en café Het Centrum
Locatie: Wilhelminaplein

Internationale modelvliegshow
zo 23 mei 11.00 uur
Organisatie: Modelvliegclub
Apollo ´68
Locatie: Apollo ´68 Op de Kamp
4 Horst

50%

KORTING OP HET TWEEDE
WELLA SUN PRODUCT
(Deze actie loopt van 20 mei t/m 19 juni 2010)

Koningsvogelschieten
zo 23 mei 14.30 uur
Organisatie: Schutterij St. Lucia
Locatie: Ger Stax Plein,
Venloseweg 98a

Koren in de Kern
zo 23 mei 14.30 uur
Organisatie: Gemengde
Zangvereniging Con Brio
Locatie: Centrum Horst

Gary Fjellgaard
zo 23 mei 16.00 uur
Organisatie: Cambrinus
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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Fietstocht langs de Groote
Molenbeek
ma 24 mei 10.30 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Zoemhukske,
Kasteellaan 3

Steenstraat 12, Horst
T 077 398 64 66

mooi
haar
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verenigingen

Lied Kinjer OLS opgenomen
door Swinging Kids

20
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Koningsvogelschieten
in Horst
Op zondag 23 mei vindt in Horst het koningsvogelschieten plaats. De schietwedstrijden beginnen om 14.30 uur
op het terrein van schutterij Sint Lucia aan de Venloseweg. Naast de strijd om de titel ‘Schutterskoning 2010’, zijn
er ook schietwedstrijden voor de dames van Sint Lucia. De jeugd mag met een windbuks op een vogel schieten.

De zangertjes en zangeresjes van de
Swinging Kids uit Grubbenvorst stonden
op maandag 10 mei in de opnamestudio’s. Daar werd het officiële lied voor
het Kinjer OLS opgenomen onder de titel
’Links Rechts, Links Rechts’. Ongeveer

twintig Swinging Kids hadden maar een
paar keer nodig om het liedje perfect
in te zingen. Het Kinjer OLS vindt plaats
op vrijdag 25 juni, aan de vooravond
van het ’volwassen’ Oud Limburgs
Schuttersfeest op 4 juli in Grubbenvorst.

Voor sfeer vol wonen!

Ook niet-leden van de schutterij
kunnen hun geluk beproeven met
schieten. Zo wordt geschoten op de
Broederschapsvogel, de Brandsbeker
en de gelukshark. Naar verwachting
zijn rond 19.00 uur de nieuwe
schutterskoning, dameskampioen,
broederschapskoning en jeugdkampioen bekend.
Groep 7 van basisschool Meuleveld
uit Horst doet mee aan het Kinjer OLS

in Grubbenvorst op vrijdag 25 juni.
Leden van schutterij Sint Lucia
maken de kinderen wegwijs in de
schutterswereld. Met windbuksen
werd onlangs op het terrein van de
schutterij door de klas gestreden om
de titel Koning en Koningin 2010.
Sander Smets werd Koning en Charon
Boots Koningin. Zij vertegenwoordigen
samen met 26 andere klasgenootjes
de school tijdens het Kinjer-OLS.

Definitieve ontharing
Haarvrij voor de zomer!

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

De droom van iedere
vrouw en man!
d.m.v. Ultra VPL
(lichtpulstherapie)

Speciale Voorjaarsactie:

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

Uitgebreide brunch 1ste pinksterdag € 17.50 p.p.

Proef ook onze specialiteiten
met asperges
en huisgemaakte pasta’s

Gratis consult en een proefflits op zaterdag 22 mei a.s.
Maak nu een afspraak!

Slender You Fit
Weltersweide 1 | 5961 EK Horst | 06-33178333
Ga voor meer info naar: www.slenderyoufit.nl

Reserveren gewenst

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

Jan Aerts, leerkracht van groep 7
is enthousiast: “We zijn nu bijna dagelijks bezig het Kinjer-OLS. Er moet nog
veel gebeuren. Er worden momenteel
schuttersuniformen gemaakt, trommels, een vaandel en we oefenen in
exerceren. Gelukkig hebben we prima
hulp van ouders. Met name Lijan
Hoeijmakers en Anja Geurts zijn de
kartrekkers en helpen daar waar nodig
is,” aldus de leerkracht.

Jubileum voor
politiehonden
Altijd al eens een echte politiehond in actie willen zien? Dat kan.
De afdeling Limburg van de
Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV) bestaat 30
mei honderd jaar en dat is een jubileum dat ze willen vieren.
De vereniging organiseert
een demonstratiedag om aan te
geven waarom de Nederlandse
politiehond een uitblinker is in
zowel Nederland als daarbuiten.
Tijdens die dag krijgt het publiek
enkele trainingsprogramma’s te
zien en de hondenbrigade en een
explosievenhond komen langs om
aan het publiek te tonen waar de
getrainde honden terecht komen. Ook
zal een KNVP-er demonstreren hoe
een geuridentificatie van verdachten
in zijn werk gaat en geeft een
drugs- en speurhond een optreden
weg. Verder zullen onder andere
tweevoudig Europees en tienvoudig
Nederlands kampioen Schapendrijven
en de drievoudig wereldkampioen
Jachthonden hun opwachting maken.
De dag begint om 10.00 uur op
evenemententerrein D’n Umswing,
Schorfvenweg 1 te Kronenberg.

































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!!

Blauwe-bessenvlaai
(30 cm)
harde wenerbodem,
bessenbavaroise en blauwe bessen





















Weekend aanbieding:

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

H
WAGENS
EN VRIES
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H FRITUU
H
WAGENS
H TOILET
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EWAGEN
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H DOUCH
ILETTEN
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12 personen e 10,95
½ 6 personen e 5,95

Rozijnenbollen
4 voor e 1,95
woensdag =brooddag
LOTTUM - WELL
Tel. 077-4631690 -Tel. 0478-503702

