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Komt hier de skatebaan?
Het leek erop dat het een ’never ending story’
zou worden: het vinden van een nieuwe locatie voor een
skatebaan in Horst. Wethouder Loes Wijnhoven had deze
week echter goed nieuws: er is een geschikte plaats
gevonden: naast de Lambertuskerk.
Voor de vorige wethouder was de zoektocht naar een
nieuwe plaats voor de skatebaan al een hoofdpijndossier. De

skatebaan lag voorheen bij Basisschool
de Doolgaard in Horst, maar moest
wijken voor de komst van nieuwe
appartementen. Sindsdien zijn veel
lokaties aangewezen en ook weer van
tafel geveegd. De nieuwe plaats naast
de Lambertuskerk is volgens wethou-

’Gegijzeld’ op huwelijksreis
Hun huwelijksreis zullen Ralph en Yvonne van Rijswick-van Helden uit Broekhuizen zich iets anders voorgesteld hebben. Ze zaten een week opgesloten in het Chileense dorp Puerto Natalis, maar zijn inmiddels veilig.
Het echtpaar werd het slachtoffer
van een binnenlands conflict. In het
zuidelijk gedeelte van Chili werd een
staking uitgeroepen, omdat de regering de gassubsidie met twintig procent wil korten. Juist in dit gedeelte
van Chili (het koude Patagonië) hebben de inwoners extra te lijden onder
deze maatregel. Ralph en Yvonne van
Rijswick waren juist in Puerto Natalis
gearriveerd, toen de actievoerders de
twee toegangswegen naar het dorp
afsloten. Niemand kon er meer in of
uit. Na enkele dagen gijzeling besloot

het echtpaar te vluchten en te voet
naar het 25 kilometer verderop gelegen
Argentinië te lopen. De vluchtpoging
had nogal wat voeten in aarde, omdat
de looptocht onveilig leek.

Na enkele dagen
gijzeling besloten we
te vluchten
Yvonne van Rijswick: “We hadden ´s ochtends al besloten om de dag
erna, naar de grens te gaan lopen.
Binnen ons guesthouse waren er meer

mensen die hier over nadachten, en
misschien zouden we met een hele
groep kunnen gaan. Bij het Rode
Kruis kregen we echter te horen dat
zij het absoluut niet konden aanraden. In Puerto Natalis zelf was alles
rustig, maar of het veilig zou zijn om
de blokkades over te lopen was nog
maar de vraag. Vervolgens troffen
we hier twee toeristen die het ook
absoluut afraadden. Zij waren bij een
blokkade geweest en hadden daar
veel problemen.”
Lees verder op pagina 8

der Loes Wijnhoven echter bij uitstek
geschikt omdat hij in het centrum ligt.
“De locatie voldoet daarmee aan de
eisen dat de verkeersveiligheid en
sociale controle gewaarborgd zijn en de
skatebaan op een centrale plek ligt”,
aldus de wethouder.

Nauwelijks mogelijkheden voor bezwaar
Op de aangewezen plaats voor de
skatebaan ligt nu nog een jeu de boulesbaan die nauwelijks wordt gebruikt.
Volgens wethouder Wijnhoven is de
term ’skatebaan’ niet meer correct. In
plaats van de bekende half pipe, moeten er straks drie afzonderlijke skateelementen worden geplaatst. Volgens
de plannen van de gemeente gaat dit
samen met de ’opwaardering’ van het
gebied. Het wordt opnieuw betegeld
en ook de ingang tot de crypte van de
Lambertuskerk wordt opgeknapt.
Dat laatste is misschien wel de
belangrijkste reden dat het parochiebestuur en deken De Graaf Woutering
positief reageerden op de komst van
een skatelocatie naast de kerk. Tijdens
een bijeenkomst maandagavond zijn
ook omwonenden geïnformeerd over de

plannen. Volgens de wethouder was er
sprake van een constructieve discussie
over de plannen. De omwonenden uitten er hun zorgen over overlast door het
geluid van brommers, wildplassen en
het achterlaten van afval. Hier hebben
ze nu ook al last van doordat de jeu de
boulesbaan door enkele wordt gebruikt
als hangplek.
Mochten de buren bezwaren hebben
tegen de komst van de skatevoorzieningen, dan lijkt het erop dat ze weinig
juridische mogelijkheden hebben. Het
bestemmingsplan hoeft volgens Loes
Wijnhoven niet te worden gewijzigd
en voor het plaatsen van de skate-elementen is geen vergunning nodig. De
wethouder heeft echter toegezegd dat
er als de skatelocatie af is, er regelmatig
zal worden gekeken of deze niet voor te
veel overlast zorgt.
Omdat een wijziging van het bestemmingsplan en een vergunningsaanvraag overbodig zijn, kan de gemeente
in principe direct beginnen met de
aanleg. “We willen er alles aan doen om
de nieuwe skatebaan nog dit voorjaar te
realiseren”, aldus wethouder Wijnhoven.
Het is dus nog afwachten tot de zomer
of het boek van de skatebaan in Horst
eindelijk kan worden gesloten.
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Cultureel erfgoed Horst aan de Maas op internet

Terhorstnet gelanceerd

Met een symbolische druk op de knop lanceerden Jos Schatorjé, directeur van het Limburgs Museum en
wethouder Ger van Rensch de website Terhorstnet.nl Op de site moet het cultureel erfgoed van de gemeente Horst
aan de Maas bewaard blijven.
Op www.terhorstnet.nl
wordt historisch materiaal van
heemkundeverenigingen, museum
en particulieren geplaatst. Op dit
moment staan er nog vooral foto’s op
de website, maar het is de bedoeling dat die worden aangevuld met
begeleidende teksten, documenten
en geluids- en videofragmenten.
Museum de Kantfabriek is vooralsnog de grootste leverancier van

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.

Verhalen en foto’s
van de grond waarop
ik geboren ben

Oplage 18.500 exemplaren
Website
www.hallohorstaandemaas.nl

Wethouder Ger van Rensch
noemde het project waardevol voor
de inwoners van de gemeente. “Als
geboren en getogen Horstenaar zie

Redactie
Jeroen van de Nieuwenhof
(hoofdredacteur)

06 41 38 96 23
Jolanda Poels
077 396 13 56
Lei Spreeuwenberg
06 20 11 92 83
Michelle van Kempen
06 20 04 07 25
Gé Peeters
077 396 13 56
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Advertentie
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
norbert@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
dorothe@hallohorstaandemaas.nl
Linda Cox
077 396 13 56
linda@hallohorstaandemaas.nl

LT B D A M E S J E A N S
ELKE TWEEDE BROEK

HALVE PRIJS!
diverse combinaties mogelijk *

Hoofdstraat 12
Horst a/d Maas
(aan het parkeerterrein)

www.broekenhoek.nl
Bladel - Horst a/d Maas - Valkenswaard - Veldhoven

*De korting wordt over het goedkoopste artikel berekend. Actie loopt t/m 28 februari 2011.

• computeren: - voor beginners incl. e-mail en internet
- voor gevorderden
- PowerPoint (presentaties)
- Excel
• digitale fotobewerking en -presentatie
• omgaan met de camera
• bridge voor gevorderden
Bij diverse cursussen Engels is nog een instroommogelijkheid
Voor nadere informatie of opgave:

www.hobbygilde.nl

of tel. 077 - 398 89 15 (tussen 17.00 en 19.00 uur).

donderdag vrijdag zaterdag
★ Kwarkbolletjes
4 stuks voor e 2,00
★ Caramelvlaai
van e 12,35 voor e 10,00
maandag dinsdag
woensdag
★ Spekbroodjes
3 stuks voor e 2,00
★ Christoffelvlaai
van e 9,95 voor
e 8,75

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

“ Goed luisteren biedt altijd
uitzicht op de oplossing.”
mr. Christianne Gommans

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

ik veel verhalen en foto’s van de
grond waarop ik geboren ben. Het is
goed dat mensen via deze digitale
weg kennis maken met hun geschiedenis.” Hij benadrukte dat het
belangrijk is om niet alleen ’cultuur
met een grote c’ op de website te
plaatsen, maar dat ook in archieven
van verenigingen nog veel waardevol
materiaal te vinden moet zijn. “Alles
bij elkaar geeft het een mooi beeld
van Horst aan de Maas, wat het nu is
en wat het geweest is. En als mensen
het materiaal zien, gaan ze erover
praten en komt er nog meer informatie los.”
Dat laatste is ook de opzet van
de site. Niet alleen worden er door
allerlei instanties foto’s en ander
materiaal geplaatst. Bezoekers
krijgen ook de kans om zelf
informatie toe te voegen, bijvoorbeeld over personen of plaatsen op
een foto. Een aanvulling hierop is
een website die lijkt op de bekende
encyclopedische website Wikipedia,
waar bezoekers zelf voor de inhoud
zorgen en elkaar aanvullen waar
nodig. Projectleider van Terhorstnet,
Marcel van Ewijk, meldde tijdens de
lancering dat deze site binnenkort
wordt ontwikkeld.

In de 2e helft van januari start HobbyGilde
Horst e.o. met de volgende cursussen:

Verspreiding
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@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.

oude foto’s. Museum Bert Coppus
en Stichting Geschiedenis Melderslo
hebben ook al foto’s op de site
geplaatst en Streekmuseum De Locht,
Heemkundevereniging Sevenum
en Stichting tot Behoud en Beheer
van Veldkruisen en -kapellen in
Noord-Limburg gaan binnenkort hun
materiaal online plaatsen.
In een lezing voorafgaand aan
de opening benadrukte Schatorjé
het belang van het bewaren van
cultureel erfgoed. Zo bevordert het
de aantrekkelijkheid van de regio
voor toerisme en kan het goed gebruikt worden in het onderwijs. Om
die reden liet Marian van Leth van
BiblioNu, één van de deelnemers aan
het project, weten dat de bibliotheek
ook werkt aan educatief materiaal dat aansluit bij het archief van
Terhorstnet.

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl
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Opening cultureel centrum De Wingerd Sevenum

Een juweeltje van een
Tijduitom
te uit te
gebouw en klaar voor de Tijd om
Tijd om uit te
pakken!
pakken!
toekomst
pakken!

Lever
uw cadeau bonLever uw cadeau
bonnen
inuw
encadeau
ontvang
Lever
bon- veel
nen in en ontvang
veel
Vrijdagavond 21 januari wordt om 19.00 uur cultureel centrum (cc) De Wingerd in Sevenum feestelijk
nen
in
en
ontvang
veel
voordeel!
geopend. Na een verbouwing inclusief uitbreiding met zo’n 600 vierkante meter is De Wingerd helemaal up voordeel!
to
voordeel!

date voor de toekomst. De officiële openingshandeling wordt verricht door wethouder Freek Selen. IedereenAlleen
is
Alleen
geldig
bij inlevering van de bon.
geldig bij inlevering
van geldig
de
bon.
Alleen
bij inlevering van de bon.
welkom en na de opening kan men een kijkje nemen in De Wingerd waar tevens een kunstwerk van Guus van
Enckevort wordt onthuld.
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HORST • MAASBREE

HENK AARTS
Onbeperkt eten en drinken
voor aantrekkelijke prijzen
in een sfeervol en modern
restaurant.
Theo en Dianne van Gasteren in hun nieuwe en vergrootte keuken
De verbouwing van De Wingerd
maakt deel uit van een project onder
de naam: ‘Sevenum verandert,
verbouwt, verbetert, vooruit!’. Een
project waarbij de gemeente, De
Zorggroep en Wonen Horst samenwerken op het gebied van wonen,
welzijn en zorg. Het hele project
bestaat uit de verbouwing van
verzorgingshuis Sevenheym, de ver/nieuwbouw van De Wingerd en de
bouw van vier groepswoningen met
daarboven twaalf appartementen.
De Wingerd is na de verbouwing een
gemeenschapshuis geworden dat
optimaal toegankelijk is voor ouderen en mensen met een beperking.

Permanente bars
in theaterzaal
Exploitant Theo van Gasteren is
blij dat alle werkzaamheden bijna
zijn afgerond. “We hebben er nu
zo’n zeven maanden verbouwen en
bijbouwen opzitten. Dat wil dus ook
zeggen dat wij nauwelijks inkomsten
hadden. Sterker nog, de gemeente
verhuurt het gebouw en voor de
inboedel zeg maar, moeten wij zelf
zorgen. Zo zijn er nieuwe meubels,
de keukenapparatuur is nieuw evenals de toegevoegde bars in sommige
zalen. Door die investeringen hebben
we al onze reserves aan moeten
spreken”, zegt Van Gasteren. Maar de
huurder en exploitant ziet in het vernieuwde complex een schitterende
uitdaging. “Loop maar eens mee dan
kun je zien wat er zo al is veranderd

of bijgekomen”, vult zijn echtgenote
Dianne hem aan. Een rondje Wingerd
is inderdaad een hele beleving. De
deuren bij de hoofdingang gaan automatisch open en er is een lift in het
laagste gedeelte van de theaterzaal.
In totaal telt De Wingerd zes zalen
die door 25 à 30 verenigingen worden gebruikt. Vóór de verbouwing
konden zo’n 1.200 mensen in De
Wingerd terecht wanneer alle zalen
open waren. Nu kunnen ongeveer
2.000 mensen een plekje vinden en
kan men door de schuifwanden op te
bergen alle zalen en de theaterzaal
tot één open ruimte transformeren.
“Misschien dat we dit tijdens de
carnaval uitproberen”, aldus Theo
van Gasteren.

Aangepast op zorg
en kwaliteit
De hele Wingerd wordt computergestuurd verlicht en er heeft een
flinke uitbreiding van de toiletruimtes plaatsgevonden inclusief
invalidentoiletten. Met een simpele
omzetting kunnen zalen voorzien
worden van internet wanneer ouderen bijvoorbeeld een internetcursus
willen volgen. Ook de bühne in de
theaterzaal is uitgebreid en dieper
geworden. Dansers, koren, orkesten,
de harmonie en de toneelvereniging
hebben daardoor beduidend meer
ruimte tot hun beschikking. Naast
de prachtige plafonddecoraties in
drie zalen is ook de biljartruimte
een juweeltje geworden. Alle zalen

zijn afgestemd op het gebruik van
de verschillende doelgroepen, van
kleuters tot senioren, waarbij het
gebouw een sociaal maatschappelijke uitstraling heeft. Een gemeenschapshuis dat laagdrempelig is en
kwaliteit uitstraalt. De ouderenbond
in Sevenum heeft er samen met de
familie Van Gasteren en de gemeente een heel bijzondere ontmoetingsplaats van gemaakt waar Zaerum
nog lang van kan genieten. “En niet
alleen uit Sevenum, ook verenigingen of clubs uit andere dorpen zijn
welkom bij ons”, aldus de exploitant.

Eetcafé vernoemd
naar vier
oud-burgemeesters
De uitbreiding met extra buitenring bij de ingang naar de Markt
toe is ingericht als eetcafé Everts,
vernoemd naar vier oud-burgemeesters van Sevenum van 1848 tot
1958, welke allen Everts heetten. In
het eetcafé willen Theo en Dianne
vooral werken met streekproducten.
Ook zal er elke vrijdagavond een
open podium zijn waar talentvolle
jonge artiesten zich mogen presenteren. “Voorwaarde is wel dat het
om luistermuziek moet gaan want
onze gasten moeten op normaal
geluidsniveau kunnen praten tijdens
het eten”, zegt Van Gasteren.
Wie meer wil weten over wat er
allemaal te beleven is in De Wingerd
zie: www.dewingerd.info

Arrangement voor 2 uur
kost v.a. e 23,50 p.p.
Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl
Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl

Beleef het gourmet!

Heerlijke
Sinterklaas...
winterbuffetten
... gourmet!
vanaf
12,75
vanaf€ E
13.50p.p.

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

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

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

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van ons koorlid

Jules Braem - van Rijswijck
Vanaf 1960 was ze lid van de G.Z.V. Le Rossignol, waarvan jarenlang
als penningmeester. De laatste jaren was ze ondersteunend lid.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.
Bestuur, dirigent en leden
Gemengde Zangvereniging Le Rossignol Lottum

Geboren

Britt
11 januari 2011
Dochter en zusje van
Gerard, Claudia,
Koen en Lynn Sijbers
Langstraat 61a
5963 NV Hegelsom

Training weerbaarheid Meerlo Op
vrijdag 4 februari van 16.00-17.30 uur
start er in Meerlo weer een weerbaarheidstraining. Aanmelden kan nog tot
woensdag 26 januari. www.praktijkdansendhart.nl 06-18112442
Te huur: Zomerhuis in Mallorca
Te huur in voor- en najaar zomerhuis in
Mallorca bij het strand.
www.huisbertcati.nl
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06-22 67 65 05
Ruim 6.000 2e hands boeken!
Curiosa uit jaren 50/60/70.
Steeds wisselende voorraad.
TerugBlik, Veemarkt 7a Horst
NIEUW: de WebWinkel van TerugBlik.
www.terugblik.net

Autobedrijf Niek krekels
30-tal occasions Niekkrekelshorst.nl
Ook kunt u terecht voor onderhoud, rep.
uitlaten, banden, uitlezen van storingen.
Industriestraat 19a Horst 077-3985744
Gezocht oppas in Meterik voor onze
zoon van 7 en dochter van 1 jaar. Het
gaat hierbij om de dinsdagen van ca
7.45 tot 18.00 uur. Evt. de maandagen
extra is bespreekbaar. tel 0649351631
Wij zoeken een lieve oppas voor onze
3 kinderen in weekend en/of avonduren in Horst. Heb je interesse bel dan
met 06 57 00 32 71.
Poetshulp gevraagd voor 3 à 4 uur/
p 2wk. Horst Afhang. Tel. 06 27 05 27 57
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw magazijn + palletstellingen, stalen kasten,
werkbanken, ladenblokken, magazijnbakken enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37. Ook zat. open.
Te koop: Buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s, kantinemeublair, ordnerkasten, garderobe
+ lockerkasten, kluizen, whiteborden en
kapstokken. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077-3988037. Ook zat. open.
Te koop tussenwoning
Albert Schweitzerstraat 19 Horst
Prijs: 189.000 Info: www.jaap.nl
Tel.: 06 22 99 81 63

Bij Kinderopvang OKKI is persoonlijke aandacht
in een huiselijke sfeer vanzelfsprekend....
Op de 1e woensdag van de maand
is het kookcafé geopend
voor kinderen vanaf 4 jaar.

Caroline Maessen
genomineerd voor Esta
vakvrouw van het jaar
Directrice Caroline Maessen van attractiepark Toverland in Sevenum is genomineerd voor de award Esta
vakvrouw van het jaar 2010. Ze zal op 9 februari samen met drie andere genomineerden strijden om de award en
het prijzenpakket in de categorie bedrijfsleven.
Maessen werd als finalist
geselecteerd door een jury die uit
onder andere tv-presentatrice
Antoinette Hertsenberg en PvdApolitica Nebahat Albayrak bestaat.
Op de site van Esta wordt ze als
volgt omschreven: “Caroline heeft
een enorm groot hart voor de
branche en vervult haar functie als
directrice iedere dag met ongelofelijk
veel passie en plezier.
Daarnaast haalt ze altijd het beste
uit haar personeel en weet ze als
geen ander Toverland naar een hoger
niveau te brengen”.
De Esta vakvrouwverkiezing wordt
georganiseerd door het gelijknamige
tijdschrift. Het is een tweewekelijks
blad voor vrouwen boven de 35 jaar.
Naast de categorie ‘vrouwen actief
in het bedrijfsleven’ zijn er met nog
twee categorieën: zzp’ers en zorg/
onderwijs/(semi-) overheid.

Nog een ’Horster’ artiest in
halve finale LVK
Vorige week berichtten we al dat de Toddezèk de enige vertegenwoordiging vanuit Horst aan de Maas zijn in
het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK). Dat klopt niet helemaal. Ook Graat Peeters, in Horst beter bekend
als Graatje Trostomaatje, doet met Onno Vaessen en Paul Lenders in de halve finale van het LVK mee met het liedje
’Kôm oët de winterslaop’.

is bij OKKI
Natuurbeleving l van de dag!
onderdee
een belangrijk
Meer info: www.okkisevenum.nl of 06 - 15 59 20 64

storing binnen
24 uur verholpen
plan zelf online
een afspraak

Ter introductie
van de eerste winter,

geen 10% maar 15%
winterschilderkorting
voor binnenwerk.
Vraag vrijblijvend om een offerte.

het beste onderhoud voor airco en cv

Paul Lenders, Ruud Bettinger, Graat Peeters en Onno Vaessen

Horst - 077 467 87 88

www.tommas.nl

America Tel. 06-28919547

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

Peeters is zelf echter geen
Horstenaar, hij woont net als zijn
mede-zangers in Blerick. “Maar mijn
gezicht is beter bekend in Horst dan
in Blerick”, voegt de eigenaar van
groente- en fruitzaak Het Trostomaatje
in Horst er aan toe. Sinds 1996 treedt
hij al samen met zijn dorpsgenoten
Vaessen en Lenders op. In de afgelopen jaren heeft het trio al vaker in
de halve finale en finale gestaan.
De laatste keer in de halve finale was
in 2007.
Het liedje “Kôm oët de winterslaop” is geschreven en gecomponeerd
door Paul Lenders en Ruud Bettinger.

De gedachte achter het liedje is dat
de donkere en koude wintermaanden
weer achter ons liggen en we weer
langzaam richting voorjaar gaan en
uit de winterslaap kunnen ontwaken.
“Voor ons is, zoals voor veel mensen,
de vastelaovend het begin van het
voorjaar en ook een nieuw begin.
En daar genieten wij met volle teugen
van!”, vertelt Peeters.

Kôm oët de
winterslaop
De finalisten worden bepaald
door een jury en door stemmen van

het publiek. Op 22 januari worden
de bonnen voor de tweede ronde,
waar ook het lied van Peeters in
meedoet, gepubliceerd in Dagblad de
Limburger. Graat Peeters zet alles in
het werk om zijn liedje te promoten.
“Natuurlijk vooral via mijn winkel in
Horst, maar ik heb ook folders liggen bij slager Crist Coppens”, aldus
Peeters.
Op zaterdag 5 februari wordt in
een radio-uitzending op L1 bekend
gemaakt welke negentien deelnemers
doorgaan naar de finale. Die wordt
gehouden op 18 februari in De Heuf in
Panningen.

Symposium ter gelegenheid van
afscheid directeur Synthese
Op 20 januari om 15.00 uur is er in het gemeenschapshuis De Zwingel in Melderslo ter gelegenheid van het
afscheid van directeur Jo van Lieshout een symposium. Dit symposium over de gemeenschapsontwikkeling en de
nieuwe rol van bewoners, instellingen en gemeenten wordt georganiseerd door Synthese.
Lid van de wetenschappelijke
raad voor het regeringsbeleid Pieter
Winsemius en Jan Custers, projectleider proeftuin Zelfsturing, geven een
aftrap voor een keukentafelgesprek
met wethouders Birgit op de Laak
(Horst aan de Maas) en Twan Janssen
(Venray). Daarna zal er een een discussie plaatsvinden met de zaal onder
leiding van dagvoorzitter Hassan
Najja, regiodirecteur Wonen Limburg.
Anno 2010 is ook in onze regio
de spagaat scherp voelbaar tussen

een samenleving die steeds grotere
behoefte heeft aan ondersteuning van
gemeenschapsontwikkeling en actief
burgerschap versus een overheid die
moeite heeft om de noodzakelijke
financiering daarvoor veilig te stellen.
Soms lijkt het er op dat de overheid en
instellingen vooral op zoek zijn naar
brave burgers die de dure taken van
professionals overnemen.
Jo van Lieshout heeft veel van
zichzelf geïnvesteerd om Synthese in de
positie te brengen om een krachtige bij-

drage te leveren aan het oplossen van
die spagaat. Het symposium is gericht
op dit thema. Hoe kunnen gemeenten
en instellingen de vernieuwende vormen van gemeenschapsontwikkeling
stimuleren in dorpen en wijken waarin
bewoners centraal staan omdat ze
dat willen? Op deze en andere vragen
worden antwoorden gezocht met gerenommeerde inleiders en prominenten van gemeenten en maatschappelijke instellingen in het werkgebied
van Synthese.

Golde Peg voor Stichting
Paardenmarkt Lottum
Afgelopen zaterdagavond werd in Café-Zaal Harmonie in Lottum de Stichting Paardenmarkt Lottum onderscheiden met de ‘Golde Peg’. De stichting kreeg de onderscheiding van de Ald Preense Kompeneej van Gekke Maondig
Verieniging De Peg. De Golde Peg werd sinds 1983 voor de twaalfde keer uitgereikt.
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Iedere combinatie kamerplanten
planten is mogelĳk.
Kĳk op www.groenrĳk.nl voor de actievoorwaarden.
GroenRĳk Maasbree • Kanaalweg 7
077-4650080 • www.groenrĳk.nl

Te koop:

starterswoningen
voor jong en oud

worden momenteel ontwikkeld
aan de Roathweg te Broekhuizenvorst
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levensloopbestendig, betaalbaar en energiezuinig
*na verrekening van de starterslening

Voor meer informatie:

www.meegroeiwoning.nl
of 06 - 12 39 96 24

Voorzitter Piet Sijbers van de Stichting Paardenmarkt met de oorkonde behorende bij de Golde Peg
De Stichting Paardenmarkt dankt
haar uitverkiezing doordat het de
Lottumse Paardenmarkt nieuw leven in
heeft geblazen. Ruim 25 jaar geleden
was de Paardenmarkt op sterven na
dood. Slechts een enkel paard en een
handjevol bezoekers in de plaatselijke
kroegen vormden toen het decor van
een traditie die inmiddels meer dan
400 jaar oud is. Enkele leden van SV
Lottum, de Ruiterclub en de Lottumse

ondernemersvereniging verenigden zich
midden jaren tachtig in een stichting
en er kwamen nieuwe initiatieven
om de Paardenmarkt nieuw leven
in te blazen. Tegenwoordig trekt de
Paardenmarkt jaarlijks zo’n 10.000
bezoekers en ruim 700 paarden. Reden
voor de Ald Preense Kompeneej de
Stichting Paardenmarkt te onderscheiden met de Golde Peg. Eerder
al ontvingen de navolgende perso-

nen of instanties de Golde Peg die
niet jaarlijks wordt uitgereikt.1983:
Jo Custers; 1987: Sjeng Wagemans†
overleden in 1987; 1988: Lottumse
Brandweer; 1992: Chrit Verheggen
en ook 1992: Sef Keiren† overleden
in 1992; 1995: Ruud Vermaaten;
1997: Hay Clabbers; 1999: Joop van
Riemsdijk senior; 2001: Koninklijke
Harmonie; 2002: Lei Spreeuwenberg,
2007: Truuj van der Zanden.

63.000 verpakkingen ingeleverd
door Vogelvereniging
Vogelvereniging Ons Genoegen uit Horst heeft al 63.000 verpakkingen ingeleverd bij het PlasticPunt in Horst.
De vereniging is daarmee nog steeds koploper als het gaat om ingezamelde verpakkingen.
Het PlasticPunt werd in juni 2010
geopend en heeft als doelstelling om
de milieubelasting terug te dringen
door middel van de gescheiden
inzameling van éénmalige verpakkingen. Bij het PlasticPunt leveren de
mensen niet alleen éénmalige plastic

verpakkingen in maar ook drankenkartons, blik en batterijen. De ingeleverde
verpakkingen worden vervolgens als
materiaal hergebruikt. Niet alleen de
leden van de Vogelvereniging maar
ook de leden van Kindervakantiewerk
Melderslo, Madrukro Kronenberg en

Stichting Cambrinus Concerten Horst
hebben een vergelijkbare inspanning
geleverd. Naast de milieuwinst levert
het inzamelen van verpakkingen de
verenigingen extra inkomsten op via
het spaarprogramma van PlasticPunt
en Plus Supermarkt.

Geldig van woensdag 19 tm dinsdag 25 januari 2011
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storing binnen
24 uur verholpen
plan zelf online
een afspraak
www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

Wereldpaviljoen neemt
afscheid van futuristisch
BB-con gebouw
Nu het ministerie van Binnenlandse Zaken Wonen Limburg heeft verboden om de Stichting Wereldpaviljoen een
handje te helpen met de realisatie van het Wereldpaviljoen is ook het futuristisch BB-con-gebouw van de baan.

het beste onderhoud voor airco en cv

Horst - 077 467 87 88

www.tommas.nl
COMPUTERPROBLEMEN? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Onderhoud, (draadloos) internet,
netwerken, overstap Windows7.
06-14511120.
Yoga voor kinderen in Meerlo
Op maandag 7 februari start er een
nieuwe kinderyoga groep van
15.45-17.00 uur. Voor meer info
www.praktijkdansendhart.nl

Te huur per maart:

Riante
vrijstaande
woning
in het buitengebied.
Deze woning geeft ook de
mogelijkheid om een
gedeelte hiervan te huren in
de vorm van appartementen.
Info: dhr P. Verschure
T: 0653-697823

Bungalowpark liBra ommen
StuntaanBieding: moderne

bungalows
in het hoogSeizoen

€350,- pw all in excl. toerbel./mil.hef. €25 pw zwembaden en
recr. team aanwezig.
April-Mei-Juni €175,- pw all in.

Folders tel. 0529-457224

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

Proef ook onze specialiteiten
en huisgemaakte pasta’s
Reserveren gewenst
Voor meer info bel ons op 077-3989089
of kijk op onze website www.larondine.nl

‘Oet Hors wa!’

Attent Supermarkt
Roekenbosch

GROENTE&&FRUIT
FRUIT SPECIALIST
GROENTE
SPECIALIST
GROENTE & FRUIT SPECIALIST

Onze winkel is gevestigd op
LANDAL PARK
HET ROEKENBOSCH
in Blitterswijck.
Wij zijn het hele jaar ook op
zondag open tot 12.00 uur.
Wij bakken dan meer dan
vijftien soorten harde broodjes
en verschillende soorten
stokbrood voor u af.
Bestellen kan ook.

Kerkstraat 4a, 5961 GD Horst
Tel. 077 - 398 67 68
www.trostomaatje-horst.nl

Ooyenseweg 14 Blitterswijck.
0478 -531884

Deze week 2e bakje gratis
Verse salades
uit eigen keuken!
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Dat zegt voorzitter René Poels
van de Stichting Wereldpaviljoen
naar aanleiding van het nieuws dat
Wonen Limburg geen investering
mag doen van 750.000 euro in het
Wereldpaviljoen. “Verschrikkelijk
jammer dat we deze klus niet hebben
mogen afmaken samen met Wonen
Limburg. In het zicht van de haven
wordt ons de pas afgesneden”, aldus
voorzitter René Poels van de Stichting
Wereldpaviljoen.
Wonen Limburg zou het project
realiseren in samenwerking met twee
andere partijen die elk 750.000 euro
zouden inbrengen. Nu VROM de stekker eruit heeft getrokken gaat het hele
plan niet door. “Het prachtige futuristische BB-con-paviljoen hadden we
graag gebouwd. Het kostte iets meer
dan 2 miljoen euro. Dat bedrag kan de
stichting alleen niet ophoesten’, legt
Meerlonaar Poels uit. Hij benadrukt
dat Wonen Limburg de afgelopen

twee jaren op een constructieve wijze
geparticipeerd heeft in dit bijzondere
project.
Door het standpunt van VROM
is de Stichting Wereldpaviljoen in
zwaar weer terecht gekomen. “Het
Wereldpaviljoen is een te mooi en
belangrijk project om nu het mes in
het varkentje te laten steken. Er is een
enorm draagvlak voor dit project vanuit het onderwijs in de regio en andere
maatschappelijke organisaties. De
Regio Venlo en de provincie Limburg
staan eveneens vierkant achter ons.
De directie van de Floriade juicht het
Wereldpaviljoen toe. Het zou jammer
zijn als dit plan ons nu uit de handen
glipt, al besef ik dat het vijf voor
twaalf is”, aldus Poels.
Stichting Wereldpaviljoen werkt
inmiddels aan een alternatief plan
voor een Wereldpaviljoen. De stichting
is in gesprek met een ondernemer en
enkele geïnteresseerde partijen om

te onderzoeken of op korte termijn
een alternatief plan te realiseren is.
Een architect heeft inmiddels opdracht
gekregen om een nieuw en goedkoper
Wereldpaviljoen te ontwerpen. De
stichting gaat uit van een kostenplaatje van 1,2 miljoen euro.
Aanvankelijk dachten de initiatiefnemers van het Wereldpaviljoen dat
ze binnen twee weken duidelijkheid
zouden hebben over de haalbaarheid.
“Dat gaat niet lukken”, vertelt René
Poels. “De verwachting is dat het ruim
een maand duurt voordat we met alle
partijen overeenstemming hebben en
daarna een ’go of no go’ kan worden
gegeven. Ons doel is nog steeds dat
we na de Floriade 2012 op Venlo
Greenpark beschikken over een uniek
Wereldpaviljoen met daarin een educatief- en recreatief belevingscentrum
mondiale vorming en een wereldrestaurant en dat we tijdens de Floriade
ons verhaal kunnen laten horen”.

Meegroeiwoningen in
Broekhuizenvorst
Binnen afzienbare tijd zal de woningmarkt in Broekhuizenvorst een impuls krijgen. Mocht het meezitten, dan
staan er eind 2011 tien meegroeiwoningen op de Roathweg.

Tegen inlevering
van deze waardebon
ontvangt u

HAGELWITTE
CHAMPIGNONS

Het futuristische ontwerp voor het Wereldpaviljoen
wordt door het besluit van Binnenlandse Zaken niet gerealiseerd

Stef van Loo van Bouwburo van
Loo is de initiatiefnemer: “Ik was al
langer op een plan aan het broeden
om de woningmarkt in de kleine kernen een stimulans te geven. Met dit
concept is dat volgens mij gelukt. Dit
worden levensloopbestendige woningen. De starter kan er tot gevorderde
seniorenleeftijd in blijven wonen.
De woningen zijn ruim genoeg en
levensloopbestendig. Het mooie aan
het plan is dat je koopt wat je nodig
hebt. De verdieping of de achterbouw
kun je weglaten als je wilt en eventueel in een latere fase erbij bouwen.
Krijg je gezinsuitbreiding, dan heb
je de mogelijkheid de basiswoning
uit te breiden tot een volwaardige
gezinswoning.”
Het braakliggende stuk aan de
Roathweg krijgt een kwalitatieve

impuls. Van Loo: “Het wordt een speels
plan. De woningen worden geschakeld,
hebben relatief veel eigen grond en er
is een grasveldje gepland. De bewoning kan heel gedifferentieerd worden,
het is zowel voor jongeren als ouderen
interessant.”
“Gewone starterswoningen beginnen vaak vanaf 180.000 euro. Voor de
meeste starters blijft dat ontzettend
veel geld. Bij ons plan beginnen de woningen bij 140.000 euro, waarvan ook
nog eens 30.000 euro startersubsidie
aftrekbaar is. Mede door het gebruik
van duurzame en prefab materialen
kunnen we de prijs zo laag houden.”
Maar de toekomstige bewoners kunnen
nog goedkoper uit zijn. Van Loo: “Wij
ondersteunen het principe bouwen in
eigen beheer. Stel je bent erg handig en hebt vrienden of familie die

je helpen, dan krijg je die ruimte.
En daarmee kun je weer behoorlijk
besparen.”
Van Loo hoopt in het midden van
dit jaar te kunnen starten: “Ik krijg
veel positieve reacties. Ik heb inmiddels één optie. De bouwvergunning
is aangevraagd. Als we tijdig kunnen
starten, worden de eerste woningen
nog dit jaar opgeleverd. Ik zou het geweldig vinden als we de eigen jeugd
hier kunnen houden. Ook opent dit
perspectieven voor woningzoekenden
buiten Broekhuizen, omdat er voor
het verkrijgen van de startersubsidie
geen binding met de kern wordt
gevraagd. Daarmee geven we de
leefbaarheid in Broekhuizenvorst een
geweldige stimulans.”
Voor meer informatie:
www.meegroeiwoning.nl
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Gedachteniskapel in Broekhuizenvorster kerkgebouw

Gedachtegoed bisschop Frans Schraven bewaren
Bij de restauratie van de Heilige Naam Jezus-kerk in Broekhuizenvorst, wil het kerkbestuur samen met de
Monseigneur Schravenstichting de zijkapel inrichten als gedachteniskapel. De kapel wordt daarbij ingericht als
blijvende herinnering aan Mgr. Frans Schraven die op 26 juli 1899 zijn eerste Heilige Mis opdroeg in
Broekhuizenvorst. Op 15 maart maakt het kerkbestuur en het stichtingsbestuur de plannen bekend aan de inwoners
van Broekhuizenvorst.

Harry Schraven wil een gedachteniskapel voor Mgr. Schraven opzetten in de kerk van Broekhuizenvorst

Tegen sexueel geweld
Huisarts Harry Schraven, voorzitter van de Mgr. Schravenstichting uit
Venray, beschrijft de relatie met de
bisschop. “Frans Schraven was een
oom van mijn vader. Hij beschreef hem
vroeger als een bijzondere man. Pas
door het intensieve onderzoek van
mijn achterneef Vincent Hermans werd
duidelijk dat Mgr. Schraven een icoon
is tegen sexueel geweld. Hij weigerde
200 vrouwen beschikbaar te stellen

Opvallen
in Horst?

Mind & Body Care
Te zwaar? Niet fit? Te licht?
Neem HERBALIFE!
Vrijdag 21 jan
Blok10
WEEkEnd kiCk oFF
Vrijdag 28 jan
dirTY FridaY
HoUSE-danCE-ElECTro
ZaTErdag 29 jan
dUTCH BaTTlE oF
THE CoVErBandS
EagEr BEaVEr
gErUiS
PrEdilECTion
CiTY ESCaPE
aanVang 22:00 UUr

niEUW!
Voor FEESTEn
ParTijEn rECEPTiES
BEdrijFSBorrEl
koFFiETaFElS
PriVaTE dinErS
CarPE diEm

WWW.CarPEdiEmHorST.nl
wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

op 5 augustus via Marseille per boot
naar China. Op 10 april 1921 wordt
hij tot bisschop gewijd door zijn neef,
Mgr. Frans Geurts. Geurts was eveneens bisschop in China en apostolisch
vicaris van het vicariaat Chengtinfu,
het huidige Zhending. Op 9 oktober
1937 wordt Schraven samen met acht
gezellen op gruwelijke wijze vermoord
door het Japanse leger vanwege de
weigering vrouwelijke vluchtelingen
als ‘troostmeisjes’ ter beschikking te
stellen.

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Voor inwoners van Broekhuizenvorst en Lottum is Mgr. Schraven
geen onbekend figuur. Frans
Schraven werd op 13 oktober 1873
geboren te Lottum en groeide op in
Broekhuizenvorst. Na zijn opleiding
aan het Bisschoppelijke College te
Roermond, filosofie op Rolduc te
Kerkrade en theologie te Parijs, werd
Schraven in mei 1899 in Parijs tot
priester gewijd. Op 26 juli 1899 draagt
hij in Broekhuizenvorst zijn eerste
Heilige Mis op en vertrekt daarna

aan het Japanse leger. Hij en zijn staf
moesten dit met de dood bekopen op
de brandstapel”, aldus de arts.
Ook nu nog is de situatie in China
niet veel beter dan in de tijd van Mgr.
Schraven. Achterneef Vincent Hermans
heeft zich verdiept in de actuele situatie in China: “In de Volksrepubliek China
vindt op dit moment een machtsstrijd
plaats waarvan meer dan 100 weeskinderen de dupe dreigen te worden.
Een 20 jaar oud katholiek weeshuis
met gehandicapte kinderen dreigt met
geweld overgenomen te worden door
de Chinese regering. De machtsstrijd
vindt plaats tussen de Chinese overheid
en de ondergrondse bisschop Mgr.
Julius Jia, nu 75 jaar oud, de opvolger
van de bisschop Mgr. Frans Schraven.
Bisschop Julius Jia begon twintig jaar
geleden met de opvang van gehandicapte kinderen toen hij een kind voor
de deur aantrof dat daar doelbewust
was achtergelaten. Afgelopen jaren
werden honderden gehandicapte
kinderen opgenomen. Reden daarvan
is de één kind-politiek van de overheid. Als ouders maar één kind mogen
krijgen en het is gehandicapt wordt
het te vondeling gelegd. Door alle
pesterijen richting Julius Jia, loopt ook al
het goede werk en wat Mgr. Schraven
heeft opgebouwd de kans in China te
verdwijnen. Een bedreiging die we
serieus moeten nemen”, zegt Hermans.
Voor meer informatie zie:
www.mgrschraven.nl
De Monseigneur Schravenstichting
is een vrij jonge stichting die werd
opgericht op 17 november 2008. De
ideeën hiervoor ontstonden na een familiereünie ter gelegenheid van de 70e
sterfdatum van bisschop Frans Schraven
in 2007. Harry Schraven: “We willen
het gedachtegoed van bisschop Frans
Schraven levend houden en ontplooien

activiteiten tegen sexueel geweld. Het
inrichten van een gedachtenisruimte
in de kerk te Broekhuizenvorst kan een
plaats zijn waar ook slachtoffers van
sexueel geweld steun kunnen vinden.”
Volgens de Venrayse huisarts heeft de
gedachteniskapel ook belangstelling
opgewekt bij katholieken in China.
“Met name in zijn bisdom wordt de
dood van bisschop Schraven en zijn gezellen herdacht. Vorig jaar hebben een
Chinese priester en zuster de kerk in
Broekhuizenvorst bezocht”, aldus Harry.
De Mgr. Schravenstichting is nog
jong en heeft goede contacten met het
kerkbestuur van Broekhuizenvorst en
deken De Graaf-Woutering van Horst.
Samen wil men activiteiten ontwikkelen om de restauratie van de kerk en
de ontwikkeling van de gedachteniskapel mogelijk te maken. De zijkapel van
de kerk wordt momenteel gebruikt als
opslagruimte voor stoelen en dergelijke. Men wil de kapel laten beschilderden door priester en kunstenaar Jan
Haen. De schilderingen beelden daarbij
de zorg uit van de bisschop voor de
gevluchte Chinese vrouwen en de gewelddadige dood van deze martelaren.
Ook komen er inspirerende teksten uit
de bijbel in de kapel. Het is de bedoeling dat de kerk wordt beschilderd door
vrijwilligers onder leiding van Jan Haen.
Ook basisschool De Schakel wil men bij
het project betrekken.

Machtsstrijd in China
Schraven hoopt de gedachteniskapel
te realiseren voor de 75e sterfdag van
bisschop Frans Schraven. Dat zou dan
voor 9 oktober 2012 zijn. De restauratie
van de hele kerk door het kerkbestuur
van Broekhuizenvorst zal waarschijnlijk
meer tijd vergen. In de toekomst zal de
ruimte op gezette tijden toegankelijk
zijn voor het publiek.

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

HOORCENTRUM HORST
Ga naar
reclameidee.nl
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Zaterdag 22 januari houden wij een open dag.
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U HOORT ER TOCH OOK BIJ
home of electronics
Veemarkt 1b, 5961 ER Horst
Tel.: 077 - 398 02 53
E-mail: info@hoorcentrumhorst.nl
Website: www.hoorcentrumhorst.nl

home of electronics

Openingstijden:
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag: 09.00 - 17.30 uur
zaterdag: 09.00 - 17.00 uur
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23 jan. 14.00 uur

open huis

Vervolg voorpagina

’Gegijzeld’ op huwelijksreis

30 jan. 19.00 uur

inloopavond

Begin het jaar goed! schrijf u nu in
voor een van onze cursussen!

Dans & Partycentrum

0478-510500
info@dansenenfeesten.nl
www.dansenenfeesten.nl
Raadhuisstraat 6, 5801 MA Venray

Lentekriebels?
Weekendaanbieding!!
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Wij zijn
op zoek naar een

bezorger

De plannen werden herzien,
Ralph en Yvonne besloten toch maar
te blijven. “We wilden absoluut niet
meer gaan lopen. Veiligheid gaat
tenslotte voor alles. Maar op het einde
van de avond kwamen er twee mensen van ons guesthouse langs om
te zeggen dat ze toch zouden gaan
lopen. Ze waren toeristen tegengekomen en die hadden inmiddels
een mailtje gestuurd dat het lopen
erg goed was gegaan en dat ze bij
de wegblokkades en aan de grens alle
medewerking hadden gekregen. We
hoorden dat de stakers er niet met de
regering uit waren gekomen en dat
alles zaterdag dicht moest. Alles werd
grimmiger.”

Alles werd grimmiger
Ralph en Yvonne moesten
vervolgens hun meest noodzakelijke
spulletjes bij elkaar zoeken en de rest
achterlaten. Yvonne: “Ik vond het erg
moeilijk. Ik voelde me echt een vluchteling die zo weinig mogelijk mee kan
nemen. Ik moest echt weinig gewicht

meenemen want ik wilde en kon me
nu niet overtillen. Dus alle geleende
boeken achter gelaten en alleen het
hoognodige ingepakt. ´s Nachts in bed
hoorden we allemaal protestmarsen,
er was erg veel rumoer en ik vond het
spannend om te gaan. Van nachtrust
kwam niet veel. Je weet gewoon niet
wat je kunt verwachten.”
De volgende ochtend was het
zover. Ralph en Yvonne gingen op pad.
“Het was prachtig weer. Om negen
uur vertrokken we. Bij de eerste blokkade was iedereen erg vriendelijk.
Mensen zwaaiden en groetten ons.
Absoluut geen probleem om er doorheen te komen. Om half twaalf hadden we nog bereik en hebben we ons
guesthouse gebeld. Toen bleek dat
iedereen om één uur naar het Rode
Kruis moest komen en dat iedereen
uitgevlogen zou worden. Aangezien
we erg veel bagage achtergelaten
hadden, wilden we na lang twijfelen
weer terug lopen. Dus wij weer bellen, en toen bleek dat het onzeker
was wanneer mensen uitgevlogen

zouden worden. Misschien vandaag,
misschien morgen. Zodra we de eerste
´maybe´ hoorden, wisten we dat we
door moesten lopen.”
De wandeling naar de Argentijnse
grens nam ongeveer zes uur in beslag.
Yvonne: “Ik ben nog nooit zo blij met
een grensovergang geweest. We kregen alle medewerking en de douane
heeft voor ons een taxi gebeld. Om
half negen ’s avonds zaten we in
Argentinië aan het diner.”

Niet bepaald onze
droomvakantie
Op dit moment geniet het paar
nog van hun vakantie in Argentinië.
Yvonne: “Tja, het is niet bepaald onze
droomvakantie. Van de andere kant
kunnen we blij zijn dat we weg zijn
uit alle shit en dat we veilig zijn. En
dat we nu nog genoeg tijd hebben
om toch iets met het resterende
stukje vakantie te doen.” Volgende
week keren Ralph en Yvonne terug in
Nederland.

met eigen auto
3 dagen per week, 1-3 uur per dag

innovators in technical engineering

GTE B.V. is een jong en dynamisch ontwerpbureau dat haar klanten helpt om nieuwe
en verbeterde producten te ontwikkelen. Daarbij maken wij gebruik van onze
kennis en ervaring met 3D ontwerp, constructie en productietechniek. GTE heeft
opdrachtgevers in markten als de factory automation, agribusiness, jachtbouw
en medische industrie. Wij zijn een innovatieve, projectgestuurde, no-nonsense
onderneming met een persoonlijk karakter.
Op korte termijn zoeken wij een accurate, initiatiefrijke collega met hands-on
mentaliteit, HBO/MBO-niveau voor de functie:

FINANCIEELADMINISTRATIEF MEDEWERKER
m/v (18 u)
Wij bieden een afwisselende baan met groeipotentie in een uitdagende omgeving.
Kijk voor meer informatie op www.gte-engineering.nl onder ‘werken bij GTE’.
Reageren
Stuur je reactie vóór 7 februari 2011 naar Sandra Poels, Kraneveldweg 4,
5961 GT Horst of naar vacature@gte-engineering.nl
www.gte-engineering.nl

Ook medisch centrum
Meerlo op losse schroeven
De leefbaarheid in de kleine kernen is een hoog goed. Die mening zijn College van B&W en de gemeenteraad van Horst aan de Maas toegedaan. Maar de praktijk blijkt weerbarstig.
Vooral in Meerlo worden vragen
gesteld over de handelwijze van de
nieuwe gemeente. Nadat de vraag
gerezen is wat er overblijft van sportpark Bergsbos nu sportvereniging
SV United naar Wanssum verhuist,
dreigt nu ook het medisch centrum
niet gerealiseerd te worden.
Doordat de gemeente plots een
veel hogere prijs vraagt voor het
oude gemeentehuis in Meerlo, waar
het medisch centrum gehuisvest zou
gaan worden, lijkt de aankoop van
het raadhuis een utopie en kunnen
de plannen de vuilnisbak in.

Geen prettige
verrassing
Jan Vinks, eigenaar van de apo-

theek in Meerlo en potentiële koper
van het gemeentehuis, wil die conclusie nog niet trekken: “Nee, we zijn nog
in onderhandeling. Maar laat duidelijk
zijn dat het, hoe zal ik het diplomatiek
uitdrukken, geen prettige verrassing
was dat de gemeente een hogere prijs
wil. Kijk, het is eerder al mislukt met
het Leefplein Meerlo, waarvoor we
vergevorderde plannen hadden. Dat
dit soort zaken veel overleg vraagt en
lang duurt, is logisch. Maar eens komt
het moment dat dingen voorbijgaan.
We hadden meer verwacht van de gemeente, wij doen een uiterste inspanning, dan verwacht je dat ook terug.
Dat wethouder Litjens schermt met
andere gegadigden, is mij vreemd. Ik
zie ze niet, die andere kandidaten.”
Het medisch centrum, waarin de

huisarts, fysiotherapeut en apotheek
zich willen huisvesten, is al lange
tijd onderwerp van gesprek. Het zou
in 2009 onderdeel worden van het
Leefplein Meerlo, maar ook dat plan
sneuvelde. Het lijkt er sterk op dat
het dorp Meerlo, zoals in een ingezonden brief in deze HALLO te lezen
valt, het kind van de rekening wordt.

Meer verwacht van
de gemeente
Het CDA heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college
en wil zoeken naar oplossingen voor
een medisch centrum in Meerlo. Een
woordvoerder van de gemeente laat
weten dat de zaak in de raadsvergadering behandeld zal worden.
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Nieuwbouw Jan Linders Grubbenvorst start in april

De Zumpel ondergaat
facelift

De komende maanden ondergaat het Grubbenvorster winkelcentrum een grote verbouwing. Het voormalige
Rabobankgebouw gaat tegen de vlakte evenals de voormalige verfwinkel op de hoek Julianastraat/Kloosterstraat
en de vrijstaande woning achter de Rabobank. Daarvoor in de plaats komt de nieuwe supermarkt van Jan Linders.
Het plein met parkeerplaatsen nabij De Zumpel wordt opnieuw ingericht evenals het terrein voor de Baersdonck aan
de Kloosterstraat. Ontwikkelaar en belegger Suyderland uit Doenrade heeft in nauw overleg met gemeente,
dorpsraad en ondernemers uit Grubbenvorst de plannen ontwikkeld.

Bloem & zo
Voor al uw bloemwerk!
St. Odastraat 16a Melderslo
tel. 077 3987069

Kerstboeketten
en sfeervolle
kerstcreaties...
www.bloemenzomelderslo.vpweb.nl
LiesseLseweg 120a | TeL. 0493-399775
www.auTocampingsporT.com

De specialist in Deurne in wintersport
winTerjassen
skibroeken
skischoenen
heLmen en briLLen
sneeuwkeTTingen
skiboxen ook verhuur
FieTskLeding
regenkLeding
groot assortiment ski-jacks nu modellen -20% -30% -40% kassakorting, ook
voorradig dakdragers, skiboxen, sneeuw- kettingen enz. grootste keuze in deurne
en omgeving ook voor het slijpen en waxen van uw ski’s en snowboards

De nieuwe winkel met daarboven appartementen op de hoek Kloosterstraat/Julianastraat

Inpandige losplaats
Jan Linders
Volgens directeur Marc Janssen van
Suyderland is afgelopen 30 december
de bouwvergunning voor de nieuwbouw van Jan Linders binnengekomen.
“Nu kunnen we echt aan de slag om
er samen met alle instanties iets
moois van te maken. In maart beginnen we met de sloop van het oude
Rabobankgebouw, de verfwinkel en de
woning aan De Zumpel 1. In 2012 komt

de nieuwbouw gereed en eerlijk gezegd hoop ik dat wanneer de Floriade
begint de steigers al weg zijn”, kijkt
Janssen vooruit. De nieuwbouw van op
de hoek Julianastraat/Kloosterstraat zal
Bouwmij Janssen uit Venray verrichten.
Wanneer de supermarkt eenmaal
gereed is zal het winkeloppervlak
dubbel zo groot zijn als nu het geval is.
Jan Linders heeft momenteel 650
vierkante meter in gebruik en dat
wordt op de nieuwe locatie 1.450 vierkante meter. Boven de nieuwe winkel
komen 17 appartementen waarvan
de bewoners hun auto in een parkeerkelder onder het gebouw kunnen
parkeren. Onder het gebouw worden
24 parkeerplaatsen gerealiseerd. Het
laden en lossen van vrachtwagens
voor de supermarkt zal in het gebouw
gebeuren waardoor de overlast voor
omwonenden beperkt blijft. De ruimte
die vrijkomt na de verhuizing van Jan
Linders naar het nieuwe pand blijft
beschikbaar voor ondernemers of
winkeliers. “Een slijterij of een kleine
doe-het-zelfwinkel zou hier prima in
passen”, aldus Janssen.

Karakteristiek bouwen
Om de toestroom van winkelend

publiek in goede banen te leiden wordt
vanaf de Lottumseweg een doorgang
gemaakt naar De Zumpel. Dit wordt
een eenrichtingsweg waardoor het
verkeer gemakkelijk kan doorstromen
tot bij het nieuwe winkelcentrum”, vult
projectleider Sonnemans aan.

Winkelen bij Santfort
Louis van de Pasch, lid van de
Grubbenvorster dorpsraad en lid van de
werkgroep architectuur ziet de facelift
van De Zumpel en de nieuwbouw van
Linders helemaal zitten. “We hebben
geprobeerd de veranderingen aan
de buitenkant van De Zumpel en de
nieuwbouw van Jan Linders te laten
lijken op een boerderij. Neem de
karakteristieke woningen vanaf slagerij
Joosten tot aan ijssalon Clevers. Dat
gevelbeeld wordt hier toegepast. We
wilden tevens iets terugzien van het
uiterlijk van boerderij Zanders, de plek
waar Jan Linders nu nog gehuisvest is.
De naam van de winkel en het gebouw
wordt Santfort. De naam verwijst naar
een voormalig plekje nabij de Sint Janskapel op het Floriadeterrein. Vroeger
behoorde dit gebied tot Grubbenvorst
en werd er volgens historici handel gedreven op die locatie. De naam Santfort
past dan ook prima in dit beeld”, aldus
Van de Pasch.

Meer parkeerplaatsen

Marc Janssen en Peter Sonnemans
in hun werkruimte onder de Zumpel

Met de herinrichting van het
winkelcentrum is de verwachting dat
er zich ook weer nieuwe ondernemers
in Grubbenvorst gaan vestigen. Volgens
Janssen en Sonnemans van Suyderland
is er potentie genoeg in Grubbenvorst
en is er naast een doe-het-zelfwinkel
en slijterij ook ruimte voor een groentezaak. “Maar het ligt uiteindelijk bij
de ondernemers zelf om daar invulling
aan te geven. Als alle werkzaamheden
zijn afgerond heeft Grubbenvorst er
een winkelcentrum bij met een plein
dat inzetbaar is voor allerlei activiteiten en uitnodigend is voor bezoekers.
Een soort ontmoetingsplek voor alle
Grubbenvorstenaren en andere bezoekers aan het winkelcentrum”, besluit
Peter Sonnemans het interview.

Wij zijn op zoek naar een

TRANSPORTPLANNER
voor agrarische bulkproducten

Van deze persoon verwachten wij een flexibele werkhouding, affiniteit met agrarische producten en het
kunnen werken in teamverband. De werkzaamheden bestaan uit het aansturen
van agrarische bulkstromen, het verzorgen van de administratieve afwikkeling
en het onderhouden van de contacten met onze klanten en chauffeurs.
Ook zijn we op zoek naar

CHAUFFEURS

• voor de trekker/(tank)oplegger
• voor de haakarmcombinatie.

De transportwerkzaamheden bestaan uit het vervoer van agrarische
bulkproducten, zowel nationaal als internationaal.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marleen van Leendert,
077-3209700

Broekhuizenvorst

OPRUIMINGS
FINALE
DAMES- EN HEREN
WINTERCOLLECTIE
STERK AFGEPRIJSD
500m2 gezellig mode- en winkelplezier
Loop even binnen!

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas
077 398 56 51

Voor projectleider Peter Sonnemans
van Suyderland zijn de veranderingen
nu al goed zichtbaar bij winkelcentrum De Zumpel. “Bouwbedrijf Boers
en timmerbedrijf Van den Bercken uit
Grubbenvorst voorzien de winkelpanden en woningen boven de Zumpel van
een nieuwe gevel. Hierdoor ontstaat er
een geheel ander beeld. Eind januari of
begin februari zijn deze werkzaamheden afgerond en krijgt De Zumpel een
totaal andere uitstraling. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk
met lokale ondernemers uitgevoerd”.
Suyderland is eigenaar van de winkels
en Wonen Horst van de woningen die
er boven liggen.

e
d
s
ij
r
p
e
g
e
jk
li
e
d
n
nu al volop vrie

G
N
I
D
E
L
K
S
L
CARNAVA
in
voor groot en kle

10

jongeren

20
01

DECULTUURRECENSENT
Ik ben cultureel
ondernemer, dat vind ik
wel stoer klinken

De cultuurrecensenten: Manon Keizers (14) en Nicole Nelissen (14)
Voorstelling: Spiekerboks – Jeffrey Spalburg (16 januari)
Theater is: Genieten van andermans talenten
Vertel eens iets meer over uzelf, wie
bent u en wat doet u?
Ik ben Jeffrey Spalburg en ik ben cabaretier. Wat ik eigenlijk doe in het dagelijks leven is: ik bedenk dingen, schrijf
ze op en ik voer ze uit. En dat doe ik in
cabaretvoorstellingen maar ook voor

tv of bedrijven. En als mensen vragen
wat ik doe, zeg ik ook weleens: ik ben
cultureel ondernemer, dat vind ik wel
stoer klinken.
Wat wou u vroeger als beroep gaan
doen?
Ik wist wel al dat ik wat op het podium

wou doen. Maar ik wist nooit in welke
vorm. Ik heb de toneelschool gedaan,
en ik ben opgeleid als acteur. Dat heb
ik met veel plezier 15 jaar gedaan. Ik
heb een beetje televisie gedaan, en
een beetje film gedaan. Toen wist ik
dat ik cabaret wou doen. Ik wou mijn
eigen verhalen vertellen. Ik wist niet
of ik het kon, maar ik kon het opeens.
Grootste publiek waar u voor
opgetreden hebt?
Dat was in Rotterdam op het bevrijdingsfestival voor 20.000 man, dat
was waanzinnig!
Hoe ziet u uzelf over 10 jaar, nog
cabaretier of iets totaal anders?
Rijk en beroemd! Mijn werk is mijn
passie, en dan een stapje hogerop.
Grotere zalen, ook op televisie. Ook
regisseren en schrijven voor anderen.
Wie is uw favoriete cabaretier?
Die heb ik heel veel, maar mijn echte
favoriete in Amerika is toch echt Eddie
Murphy.
Wat inspireert u om teksten te
schrijven?
Alles. Je bent een soort spons zeg
maar. Alles wat je meemaakt, krijgt
soms een plek op het podium. Alles
wat emotie oproept en alles wat me
iets doet, schrijf ik op en daar maak ik
mijn tekst van.
Leert u een tekst uit uw hoofd of
improviseert u veel?
Beide, ik weet wat ik ga vertellen. Ik
heb een rode draad, maar ik kan ook
tussendoor dingen vertellen die in me
opkomen.
Verdient het beroep goed?
Já! Haha, ik kan er goed van leven.
De voorstelling volgens Nicole en
Manon in 3 woorden:
Boven verwachting, super!
De volgende voorstelling van
Kukeleku is Frede – Jörgen Raymann

De Lange Horst

Spijkerbroekhangen en
Bon Jovi Tribute Band
Op vrijdag 21 januari en zondag
23 januari organiseert De Lange Horst
in combinatie met Top Jeans Shop het
oud-Hollandse spijkerbroekhangen.
Degene die het langste kan hangen,
verdient een spijkerbroek naar keuze,
uit te zoeken bij Top Jeans Shop. Om
er een eerlijke strijd van te maken
zal er deze avonden onderscheid gemaakt worden tussen de heren en de
dames. Er worden dus in totaal vier
gratis spijkerbroeken weggegeven.

GET IT NOW

SALE
nu nog hogere
kortingen!!!

Top Jeans Shop
Wilhelminaplein 1
5961 ES Horst
077-398 16 34

Open Dagen

De Lange Horst
past het toegangsbeleid aan

28 en 29 januari
MBO

Per februari voert De Lange Horst een verandering door met betrekking tot het toegangsbeleid voor bezoekers van 16 jaar. Dit toegangsbeleid geldt voortaan op reguliere vrijdag- en zaterdagavonden.
Bezoekers van deze leeftijd dienen vóór 22.30 uur aanwezig te zijn
in de zaal van De Lange. Zij krijgen
dan een stempel en met die stempel
hebben ze de gehele avond toegang
tot de zaal. Na 22.30 uur is toegang
voor 16-jarigen zonder stempel niet
meer mogelijk. Voor bezoekers van
15 jaar of jonger is toegang tot de
zaal op vrijdag- en zaterdagavond nog
steeds niet toegestaan.
Deze beleidsverandering wordt
ingevoerd om verschillende redenen.
De voornaamste reden is, om de jongste deelnemers van het uitgaanscircuit in onze regio te stimuleren op

een vroeger tijdstip uit te gaan. De
horeca in Horst krijgt veel klachten van
ouders en andere betrokkenen over het
steeds latere tijdstip waarop de jeugd
uitgaat. Het is niet ongewoon om pas
na middernacht naar een uitgaansgelegenheid te vertrekken, met als gevolg
dat men zeker niet vóór 04.00 thuis
is. Omdat veel jongeren tegenwoordig
op zaterdag een bijbaantje hebben
is dat natuurlijk niet wenselijk. Met
deze maatregel hoopt De Lange een
positieve bijdrage te leveren om deze
ontwikkeling te doorbreken.
Naast deze maatregel komt De
Lange met nog een huishoudelijke

mededeling. Met regelmaat komt
het voor dat er jassen blijven hangen
in de garderobe. Deze jassen zijn tot
nu toe bewaard gebleven, maar er
is besloten deze jassen ná volgende
week te schenken aan een goed
doel. Iedereen die zijn jas een keer
kwijt geraakt is bij De Lange heeft
op zaterdag 22 januari de mogelijkheid om tussen 14.00 en 16.00 uur te
bekijken of de jas in de verzameling
van De Lange is gekomen. Na zaterdag is er via De Lange dus niet meer
de mogelijkheid om de jas terug te
krijgen. Voor meer informatie kijk op
www.delangehorst.nl

Op zaterdag 22 januari is er in
De Lange een optreden van Bad
Medicine, een Bon Jovi Tribute Band.
Deze band zal het publiek laten genieten van Bon Jovi-hits als: ‘Wanted
Dead or Alive’ en ‘It’s My Life’. Bad
Medicine is een topper in het circuit
en is uitgeroepen tot de beste Bon
Jovi Tribute Band van Nederland.
Ook zijn ze tweede geworden in
de landelijke wedstrijd Clash of the
Coverbands.

Vrijdag 28 januari 2011
van 18.00 - 21.00 uur
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Zaterdag 29 januari 2011
van 10.00 - 13.30 uur

Horst
Spoorweg 8
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15 VRAGEN aan Rien Rops

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

Rien Rops
16 jaar
Evertsoord
Citaverde College

Waar word jij later een talent in?
Ja, dat vind ik moeilijk te
beantwoorden. Maar ik wil later wel
graag het melkveebedrijf van mijn
vader overnemen.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
De praktijklessen vind ik altijd het
leukst. Daarbij moet je denken aan
stage en techniek. De theorielessen

vind ik echt vreselijk. Ik wil het liefst
bezig zijn.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Nee, ik heb eigenlijk geen beste vriend
of vriendin, maar ik heb wel een grote
vriendengroep waar ik lekker mee kan
gaan stappen en gezellige dingen mee
kan doen.
In het weekend ben jij te vinden in?
In de ’kiët’ van onze vriendengroep
Vc Door de Deur. En in een van de
plaatselijke kroegen in de gemeente
Horst aan de Maas of net daarbuiten.
Dus ik ben in het weekend eigenlijk
overal wel te vinden.

Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Bier of andere drank. En natuurlijk veel
en lekker eten.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je ermee?
Helaas kan ik daar geen nieuwe tractor
van betalen. Dus dan zet ik dat wel bij
m’n spaargeld en ik maak een deel op
aan uitgaan.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Tja, deze vraag vind ik ook moeilijk te
beantwoorden, want ik schaam me
eigenlijk nergens voor.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Kleren, vrienden en geld.

Wat tref jij het liefst op je bord
aan tijdens het avondeten?
Gewoon lekker en veel eten. Maar
geen stoofvlees, want dat vind ik
echt vreselijk vies.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In mijn werkkleren voel ik mij het
best, want dan kan ik gewoon mijn
eigen dingen doen. Ik werk veel
thuis op de boerderij, dus echte
werkkleren en natuurlijk een overall.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Aan werken in het bedrijf thuis.
Ik zie dat eigenlijk niet echt als
werken, maar meer als een grote
hobby.
Stel je bent de baas in jouw
woonplaats, wat is het eerste dat
je verandert?
Ik ben eigenlijk overal wel tevreden
mee. Behalve de veldwegen, daar is
niet overheen te rijden of te fietsen.
Die mogen wel eens geasfalteerd
worden.
Languit op de bank, popcorn,
chips, welke film hoort hierbij?
Een actiefilm, zoals New Kids of zo.
Maar vaak zie ik ze niet helemaal,
omdat ik voor het einde in slaap val.
Je haalt je rijbewijs.
Wat is je eerste bestemming?
Nee, niet het standaard antwoord
naar de McDonalds, want daar zijn
veel te kleine porties.
Dan zou ik naar een andere frietkraam in de buurt rijden.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Groot-Amerika, naar het platteland
waar ik grote melkveebedrijven en
landbouwmachines kan zien.

Mies
Column
Tijd
Tijd blijft altijd doorgaan.
Tijd slaapt nooit, tijd gaat
nooit met vakantie en tijd
gaat altijd even snel. Toch
zijn er wel momenten dat ik
denk dat tijd stiekem sneller
werkt, dan dat ik in de
gaten heb.
Ik heb altijd ruzie met tijd.
Op de een of andere manier
plan ik altijd veel meer in een
bepaalde tijd dan eigenlijk
kan. Het uur is altijd eerder
voorbij dan dat ik in de gaten
heb. Geplande reistijd valt in
de meeste gevallen flink
tegen, mijn fietsreis duurt
toch altijd langer dan in mijn
planning stond. Ook gaat de
wekker altijd veel sneller af
dan hoort. Ik ben er dan van
overtuigd dat ik nog maar drie
uurtjes in bed lig, in plaats
van de acht uur die ik eigenlijk met de wekker had
afgesproken. Nu moet ik ook
toegeven dat tijd me soms
ook in de steek laat. Bij iets
waarvan ik zou willen dat de
wijzer op de klok ineens
sneller dan ooit vooruit tikt,
heb ik toch grote vermoedens
dat die wijzer ineens veel
langzamer vooruit gaat of
misschien wel stil staat. Heel
vreemd is dat.
Dan heb ik ook nog het
probleem dat ik een horloge
heb die het tikken opgegeven
heeft. Met geen mogelijkheid
krijg ik ‘m nog aan de praat.
Maar ja, hij is ook zo leuk, dus
siert hij toch iedere dag weer
mijn pols. Een snelle, vluchtige blik op m’n horloge laat
dan altijd zien dat het twintig
voor is, daar zijn de wijzers op
blijven hangen. Dit ‘twintigvoor’-plaatje in combinatie
met mijn vergeetachtigheid
over dat het horloge het niet
meer doet, zorgt ervoor dat ik
vaak de illusie heb nog meer
dan tijd genoeg te hebben.
Met het gevolg dat ik me toch
weer moet excuseren voor
mijn late binnenkomst, omdat
het helemaal niet nog maar
‘twintig voor’ was.
Misschien dat ik toch weer
over moet stappen naar ‘n
tikkend horloge en misschien
dat een ruimere tijdplanning
me ook een handje kan
helpen bij mijn tijd-probleem.
Ik ga in ieder geval m’n best
doen weer vrienden te
worden met Vadertje Tijd, is
denk ik wel zo relaxed en
rustig.
Mies
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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.

Ton Linders

Onderweg naar Meterik ontmoet onze Hallo-verslaggever Ton Linders.
De 41-jarige in Hegelsom geboren Linders woont op de grens van Horst en
Meterik en is goed geluimd. Hij wil wel ‘Geplukt’ worden en even later zit
de redacteur bij Ton aan tafel.

en als klein jochie lid geworden van
deze club. Later ben ik doorgegroeid
naar leider. Sinds twee jaar draai ik
niet meer de wekelijkse groepsbijeenkomsten. De laatste meidengroep die
ik had, is er mee gestopt en we zien
elkaar nu ongeveer vier keer per jaar.
We kletsen dan bij onder het genot
van veel chips, snoep, koek en koffie.
Daarnaast ben ik bij JNH bestuurslid,
met als taak materiaalbeheerder. Ook
ben ik al bijna twintig jaar kampleider”, aldus Linders. Een hobby die tijd
en energie kost. “Tijdens de eerste
week van de schoolvakantie vertrekken we ‘s maandags met ongeveer
honderd kinderen uit Hegelsom op
de fiets richting ons kampterrein. Alle
kinderen bouwen zelf hun tentje op
en richten verder hun kamphoekje in.
De kampweek staat altijd in het teken
van sport, spel en buitenleven, de drie
spelpijlers van Jong Nederland. Je kunt
wel nagaan dat je na zo’n week helemaal afgepeigerd thuiskomt”, aldus de
kampleider.

Afgepeigerd
na een kampweek
Deze week kennen Ton en Mariëlle
elkaar 24 jaar. Over zijn echtgenote
zegt Ton: “Een bezige bij die nooit
stil zit. Ze is altijd druk in de weer en
zorgt dat alles goed draait binnen ons
gezin. Zij werkt drie dagen per week als
verpleegkundig Jeugdgezondheidszorg

Ton Linders is ruim 11 jaar getrouwd met Mariëlle. Zijn echtgenote
wordt dit jaar veertig jaar oud en Ton
heeft wel zin in een feestje. Het echtpaar heeft drie kinderen: twee meisjes
en een jongen. Dochter Janiek is met
haar 8 jaar de oudste en daarna volgt
zusje Manouk die 6 jaar oud is. Freek is
de jongste telg binnen het gezin en is
2 jaar oud. Ton is werkzaam als service
engineer industriële projecten bij een
bedrijf in Eindhoven. “Dit houdt onder
meer in dat ik storingen verhelp bij
vaste contractklanten. Dit zijn storingen
van elektrische aard aan het machinepark”, aldus Ton. Maar het bedrijf waarvoor de Horstenaar werkt, lost ook ter

plekke complexe besturingsproblemen
op aan de automatisering van een machinepark. Kleine modificaties worden
eveneens in eigen beheer uitgevoerd.
“Eigenlijk te veel om op te noemen,
mijn werk is wel erg veelzijdig en
afwisselend”, zegt de techneut.

Zijn gezin
is zijn hobby
Zijn grootste hobby is zijn gezin.
“Ik kan niet stilzitten. Klussen in en
om het huis of tuin, doe ik graag.
Daarnaast gaat veel vrije tijd op aan
Jong Nederland Hegelsom (JNH). Ik
ben in Hegelsom geboren en getogen

PUZZEL

Sudoku

0-4 jaar. Ik prijs me gelukkig dat ik
het zo getroffen heb met haar.” Om
Mariëlle een beetje te ontlasten, heeft
het gezin de vrijdag als ‘papadag’
ingericht. Dan mag Ton zorgen dat het
thuis op rolletjes loopt. Door de week
gaat Ton vroeg van huis om ’s avonds
met z’n allen thuis te kunnen eten.
Afhankelijk van het seizoen doet het
gezin spelletjes met de kinderen of
zoekt buiten vertier op.

Geen soapserie
op onze tv!
Tv kijken? “Als er tijd over is, kijk ik
graag naar het Journaal. Ook een goede
actiefilm heeft mijn interesse maar voor
een soapserie gaat de tv niet aan”,
zegt Ton. Wanneer er tijd overblijft
bezoekt hij graag de mooiere plekjes
van Horst aan de Maas. “Soms gaan
we wandelen in de Moelbaerenbos
en ‘s zomers fietsen we graag naar
de Maas en komen dan ook door het
Schuitwater, waar heerlijk toeven is.
Maar ik kom graag weer terug op ons
eigen stekske”, lacht Linders. Tijdens
carnaval is Ton niet in Horst te vinden
maar in Hegelsom. “Dit is omdat m’n
roots hier liggen. Vaak ben ik present
bij de carnavalsballen en op de zittingsavond. Op carnavalsdinsdag lopen we
al enkele jaren mee met de optocht”,
besluit hij het interview. Na het maken
van de foto gaat Ton zijn mobieltje af:
er is weer werk aan de winkel.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Online kappersafspraak maken

Um de drukte in ôs centrum wat in te damme,
Kunde online kappers boeken, ‘k zit ni te zwamme.
Geweldig idee,
Vanachter d’n PC,
Lot ik mien hoar da vort via ’t web-kammen!

17 - 22 januari

4 Tarwepuntjes

3 Abrikozen-linzen
stukjes

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

4

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Roombotercake
400 gram

bonnen
Lever de l het
in en haa
voordeel!

Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik
Elke week stellen chefkok
Pawel Skladnik en souschefkok
Esli Vencent van het Parkhotel
een recept samen met goede en
eerlijke producten die onder
andere uit de eigen regio
komen. Hiermee maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste van de ingrediënten naar
boven halen.

Kaassoufflé
Benodigdheden:
4 eetlepels bloem
3,5 dl melk
5 eieren
450 gram fijn geraspte Gruyère
20 gram grof gehakte Gruyère
2 dl room
zout
peper
nootmuskaat
boter voor de vorm
Voorbereiding:
Oven voorverwarmen op 220°C
Werkwijze:
• Klop de bloem, melk en eieren
door elkaar;
• doe er de fijne Gruyère bij en
breng op smaak;
• doe het mengsel in een beboterde
vuurvaste schotel;
• zet 40 à 45 min. in een voorverwarmde oven van 220°C;
• bestrooi 5 min. voor het einde van
de kooktijd met de grove Gruyère
en zet weer in de oven;
• dien onmiddellijk op.
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politiek 13

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.

Mijn drijfveer om in de politiek te gaan
Van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in de politiek in zijn algemeenheid en het CDA in het bijzonder. In 1990 was ik kandidaat voor de
Gemeenteraad en werd met bijna 500 voorkeurstemmen gekozen. Jammer
genoeg mocht ik toen echter niet in de gemeenteraad plaatsnemen. Dat
was vanwege het feit dat mijn werkgever (Touringcarcentrale van den
Munckhof) werkzaamheden verrichtte voor de gemeente. Dan mag iemand
uit de directie geen lid zijn van de gemeenteraad vanwege belangenverstrengeling.
Verder ben ik altijd erg actief en
betrokken geweest in het verenigingsleven op velerlei gebied. Ik kan nu
met veel plezier en voldoening terug
kijken op een ruime 50-jarige ervaring
daarin. Ik hoop dat bovendien nog vele
jaren in goede gezondheid te kunnen
blijven doen.
Vanwege mijn drukke werkzaamheden ben ik in de politiek steeds op

de achtergrond actief geweest. Echter
na mijn afscheid als algemeen directeur van de Munckhof Groep per 1 juli
2010, werd ik gevraagd mij kandidaat
te stellen voor de verkiezingen van de
Provinciale Staten. Mijn ruim 40-jarige ervaring als ondernemer en de
50-jarige ervaring in het verenigingsleven zouden kunnen worden ingezet
voor de Provincie Limburg. Hoewel ik

heel goed weet dat het momenteel
bepaald niet de meest gemakkelijke
tijd is om mij publiekelijk voor het
CDA in Limburg te gaan inzetten, wil ik
het juist nu wel doen! Ik ben bij mijn
afscheid van Munckhof Groep door de
provincie benoemd tot Limburger van
Verdienste. Dat is voor mij een reden
temeer mij dan ook daadwerkelijk
voor Limburg en het CDA in het bijzonder te gaan inzetten.
Juist in deze tijd van verruwing,
onzekerheid, onveilige gevoelens bij
de burgers en moeilijke economische
tijden voor de ondernemers, wil ik mij
de komende 4 jaar voor meer dan de
volle 100% inzetten in de Provinciale
Staten. Dit wil ik bereiken door te
luisteren en tussen de mensen te

staan, initiatieven te nemen en te
ondersteunen. Het doel is daarbij om te werken aan een betere
toekomst voor de ondernemers en
burgers. Zoals ik dat eigenlijk al
mijn hele leven gedaan heb maar
dan op lokaal en regionaal niveau.
Mijn persoonlijke slogan en motto
voor de verkiezingen luidt dan ook:
Limburgers binden.
De inwoners en ondernemers
van Noord-Limburg en in het bijzonder Horst aan de Maas kunnen op mij
rekenen maar ik reken dan ook op
uw medewerking. Stem op woensdag 2 maart a.s. op het CDA Lijst 1
- no. 8.
Jan Nabben
Kandidaat Provinciale Staten

HALLO Horst aan de Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt verspreid in de gehele gemeente Horst aan de Maas en wordt uitgegeven door Kempen Nieuwsmedia.
Ter versterking van ons redactieteam zijn wij op zoek naar een:

(Bureau)redacteur
Je uitdaging
■ je bent verantwoordelijk voor de redactionele organisatie en planning van de publicaties
voor HALLO Horst aan de Maas;
■ je levert redactionele bijdragen aan het nieuwsblad;
■ je bepaalt wekelijks de inhoud van het nieuwsblad, stuurt het redactieteam aan en
coördineert redactievergaderingen;
■ je houdt toezicht op de kwaliteit en de voortgang van de redactionele inhoud;
■ je motiveert en inspireert de redactie door het geven van feedback op het redactionele werk;
■ je ontwikkelt ideeën om HALLO Horst aan de Maas verder te proﬁleren en te laten aansluiten
bij de doelgroep(en);
■ je werkt nauw samen met de uitgever, commercieel medewerkers en vormgevers van
HALLO Horst aan de Maas.

Wij bieden
■ een dynamische werkomgeving;
■ een team van gemotiveerde medewerkers, dat iedere week van het jaar een professioneel
nieuwsblad maakt;
■ een passende salariëring met bijpassende secundaire arbeidsvoorwaarden.

m/v voor 36 uur per week

Wie ben je?
je hebt een hbo werk- en denkniveau;
■ je hebt een opleiding journalistiek gevolgd en/of hebt meerdere jaren ervaring
als redacteur;
■ je bent altijd op zoek naar nieuws;
■ je bent bij voorkeur bekend met de regio;
■ je hebt leidinggevende capaciteiten en functioneert goed als spin in het web van de redactie;
■ je werkt goed samen, bent stressbestendig en communicatief vaardig;
■ je taalvaardigheid is uitstekend en je werkt nauwkeurig, je kunt teksten zowel
grammaticaal, conceptueel als redactioneel beoordelen;
■ je bent ﬂexibel;
■ je bent je ervan bewust dat dit geen 9-tot-5 functie is.
■

Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaande vacature en ben je net zo enthousiast over ons nieuwsblad
als wij dat zijn, dan ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief voor maandag 7 februari a.s.
via e-mail: ingrid.van.kempen@kempencommunicatie.nl o.v.v. bureauredacteur. Voor meer
informatie kun je contact opnemen met Jeroen van de Nieuwenhof, telefoon 077 396 13 56.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
Handelstraat 17 5961 PV Horst, Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 56, F 077 396 13 55, nieuwsmedia@kempencommunicatie.nl
kempencommunicatie.nl

1990 | 2011

complete boekhouding limburg
Al sinds 1990 leveren wij maatwerk keukens, (schuifdeur) kasten,
keukenrenovatie, winkel- en kantoor inrichtingen.
Neem voor informatie of een vrijblijvende offerte contact met ons op.

Zwarte Plakweg 9 America | 077 464 1844 | www.tcinterieurbouw.nl

Voor uw bedrijfsadministratie
en aangifte inkomstenbelasting

Gratis spreekuur dagelijks 0478-512195

www.complete
boekhoudinglimburg.nl

Autoreparatie vertaald in vakwerk
Horsterweg 17, 5975 NA Sevenum . Telefoon 077-4671350 . Telefax 077-4673825
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Commissie Ruimte 25 januari 2011
De Commissie Ruimte vergadert op dinsdag
25 januari 2011 om 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis in Horst aan de Maas.
Op de agenda staan de volgende punten:
• Verslag commissie Ruimte d.d. 23-11-2010
• Gemeentelijk rioleringsplan
De heer Stelten van het Waterschap Peel en
Maas geeft een presentatie over de noodzaak
en inhoud van een verbreed gemeentelijk
rioleringsplan.
• Strategische visie Regionale Boomteelt
De heer R. Lommerse, voorzitter van het voorlopige bestuur van “The Green Connection”,
geeft informatie over de totstandkoming van
de strategische visie Regionale Boomteelt en
de verdere uitwerking.
• Verordening Winkeltijdenwet
De heer A. Lamboo, beleidsmedewerker
Vergunningen geeft een inleiding over de
Winkeltijdenwet.

• Technische behandeling raadsvoorstellen
raadsvergadering 8 februari 2011
Raadsleden krijgen gelegenheid om vragen te
stellen over raadsvoorstellen.
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 januari 2011
vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Welk afval wordt de komende tijd opgehaald?
Vrijdag 21 januari
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
Zaterdag 22 januari
• Inzameling oud papier Horst-Noord, Meterik
• Inzameling oude metalen Norbertusparochie,
Meterik
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Maandag 24 januari
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom,
Horst (Kapellerhof)
• Inzameling plastic Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst, Lottum,
Meerlo, Melderslo, Swolgen, Tienray
Dinsdag 25 januari
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de
Riet), Meterik
Woensdag 26 januari
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen, Tienray

• Inzameling gft-afval Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
Donderdag 27 januari
• Inzameling restafval omgeving Horst-Oost
Vrijdag 28 januari
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Kronenberg,
Meterik, Sevenum
Zaterdag 29 januari
• Inzameling oud papier America, Lottum,
Meerlo, Swolgen, Tienray
• Inzameling textiel Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 477 97 77 of raadpleeg:
www.horstaandemaas.nl.

betrokken belangen, dat vereist. Aan het indienen
van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.

 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.

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning:
• Het verbouwen van de woning op het perceel
gelegen aan de Laagheideweg 20 te America,
ingekomen 28 december 2010.
• Het uitbreiden van de woning met de berging
door middel van het doorbreken van een muur
op het perceel gelegen aan de Lisdodde 30 te
America, ingekomen 30 december 2010.
• Het wijzigen van een garage naar woonruimte
op het perceel gelegen aan de Jacob Poelsweg
24 te America, ingekomen 2 januari 2011.
• Het oprichten van 10 meegroeiwoningen op het
perceel gelegen aan de Roathweg 1 t/m 10 te
Broekhuizen, ingekomen 31 december 2010.
• Het oprichten van een tuinhuis op het perceel
M 3120 Horst (achter St. Jansstraat 42a te
Meterik), ingekomen 3 januari 2011.
• Het tijdelijk plaatsen van 6 tunnels t.b.v. van
aardbeienteelt op het perceel kadastraal bekend
O 537 (Veld Oostenrijk onbebouwd) te Horst,
ingekomen 10 januari 2011.
• Het bouwen van en tuinhuisje op het perceel
gelegen aan de Blauwververstraat 28 te Horst,
ingekomen 3 januari 2011.
• Het bouwen van een twee onder een kap woning op het perceel Kavel 124 van de Afhang te
Horst, ingekomen 31 december 2010.
• Het verbouwen/vervangen van de bedrijfsruimte aan de Heuvelsestraat 14 te Kronenberg,
ingekomen 5 januari 2011.
• Het verwijderen van asbesthoudende dak
bedekking op het perceel gelegen aan de Pesch
weg 8 te Meerlo, ingekomen 6 januari 2011.
• Het bouwen van een carport op het perceel
gelegen aan de Imkerstraat 7 te Sevenum,
ingekomen 5 januari 2011.
• Het bouwen van een tuinhuis op het perceel gelegen aan de Van Vlattenstraat 111 te
Sevenum, ingekomen 28 december 2010.
• Het bouwen van een carport op het perceel aan
de Schoutstraat 10 te Sevenum, ingekomen 5
januari 2011.
• Het aanpassen van de gevel en een interne aanpassing van de paardenhouderij op het perceel
gelegen aan de Venloseweg 17 te Sevenum,
ingekomen 29 december 2010.
• Het wijzigen van de bestemming i.v.m. kindercentrum van het perceel gelegen aan Jan van
Swolgenstraat 52 te Swolgen, ingekomen 4
januari 2011.

• Het verplaatsen van een erfafscheiding t.b.v.
parkeervoorziening op het perceel gelegen
aan de Spoorstraat 37 te Tienray, ingekomen
			7		januari 2011.
• Het bouwen van een woning met garage op het
perceel gelegen aan de Spoorstraat ongenummerd te Tienray, ingekomen 30 december 2010.
• Het plaatsen van een overkapte wagenvanger
op parkeerplaats P2 op het perceel gelegen
aan de Patronaat 13 te Horst, ingekomen
13		januari 2011.
• Het slopen van 2 oude loodsen en het bouwen
van 1 geheel nieuwe loods op het perceel gelegen
aan de Reindonckerweg 12 te Kronenberg,
ingekomen 13 januari 2011.
• Het splitsen van de woning op het perceel gelegen aan de Kreuzelweg 27 te Horst, ingekomen
11 januari 2011.
• Het oprichten van een garage/berging op het
perceel gelegen aan de Campagneweg 34 te
Meterik, ingekomen 7 december 2010.
• Het aanleggen van een inrit op het perceel
gelegen aan de Horsterdijk 14 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

Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende bouwvergunning is
verleend:
• Het oprichten van een foliekas op het perceel
gelegen aan de Hazenkampweg 21 te Meterik.
Bovengenoemde bouwvergunning is
verstuurd op 20 januari 2011.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit
is betrokken kan ingevolge de Algemene Wet
Bestuursrecht daartegen bij Burgemeester en
Wethouders van Horst een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending
van de betreffende vergunning. Een bezwaarschrift
schorst de werking van de vergunning niet. De
indiener van een bezwaarschrift kan tevens de
voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de

Verleende bouwvergunning 1e fase
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende bouwvergunning is
verleend:
• Het oprichten van een loods op het perceel
gelegen aan de Helenaveenseweg 5 te Sevenum.
Bovengenoemde bouwvergunning is
verstuurd op 20 januari 2011.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit
is betrokken kan ingevolge de Algemene Wet
Bestuursrecht daartegen bij Burgemeester en
Wethouders van Horst een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending
van de betreffende vergunning. Een bezwaarschrift schorst de werking van de vergunning niet.
De indiener van een bezwaarschrift kan tevens de
voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. Aan het indienen
van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.
Verleende bouwvergunning met ontheffing
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend
met toepassing van een ontheffing:
• Het verbouwen van een schuur tot mantelzorgwoning op het perceel gelegen aan de
Americaanseweg 44 te Kronenberg met ontheffing ex art. 3.6, lid 1 sub c Wro juncto 16.2.9.
• Het verbouwen van een schuur tot mantelzorgwoning op het perceel gelegen aan de
Krouwelstraat 7 te Sevenum met ontheffing ex
art. 3.6, lid 1 sub c Wro juncto 16.2.9.
Bovengenoemde vergunningen zijn verstuurd op 20 januari 2011.
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit
is betrokken kan een beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending van de
betreffende bouwvergunning met ontheffing bij
de Rechtbank Roermond (sector bestuursrecht,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond). Deze mogelijkheid staat alleen op voor belanghebbenden:
 die zienswijzen hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;

Verleende omgevingsvergunning met
afwijking
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende omgevingsvergunning is
verleend:
• Het vergroten van de woning met een aanbouw
op het perceel gelegen aan de Asterstraat 32 te
Grubbenvorst met toepassing van art. 2.1,eerste lid, onder a en c van de WABO en art 2.12,
eerste lid, onder a, sub 2 van de WABO juncto
art. 4 eertse lid, onder a van bijlage II van het
Bor
Bovengenoemde omgevingsvergunning is
verstuurd op 17 januari 2011.
• Het uitbreiden van het café op het perceel
gelegen aan de Tienrayseweg 10b te Horst
met toepassing van art. 2.12, lid 1, sub a onder
2 onder 2 van de WABO juncto 2.7 Bor juncto
art.4, lid 4 van bijlage II bij het Bor.
• Het slopen (artikel 2.2. lid 1 onder a Wabo)
en bouwen met toepassing van artikel 2.12,
lid 1, sub a, onder 2° Wabo, juncto 2.7 Bor,
juncto artikel 4 lid 1 onder a van bijlage II
van het Bor) van een garage en carport op
het perceel		gelegen aan de Beatrixstraat 19 te
Grubbenvorst.
• Het oprichten van een kunstwerk Padre
Familias op het perceel gelegen aan de hoek
Meerendonkstraat/Gasthuissstraat te Horst
met toepassing van art. 2.12, lid 1 onder a onder
2º Wabo, juncto 2.7 artikel 4, lid 3 van bijlage II
van het Bor.
• Het plaatsen van een ponystal op het perceel
gelegen aan de Hoebertweg te America, met
toepassing van 2.12, lid onder a onder 1º.
Bovengenoemde omgevingsvergunningen
zijn verstuurd op 20 januari 2011.

Bezwaarclausule
Tegen het besluit kan binnen zes weken na
bekendmaking, bezwaar worden aangetekend bij
burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA te
Horst. De beschikking treedt in werking nadat de
termijn voor het indienen van een bezwaarschrift
is verstreken. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan
kan een voorlopige voorziening worden gevraagd,
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Roermond, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond.
Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking
nadat hierover een beslissing is genomen.

Als u beroep wilt instellen dan moet u het beroepschrift richten aan de Raad van State, Afdeling
bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA
‘sGravenhage. 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.
Horst, 20 januari 2011.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Horst, 20 januari 2011.
De burgemeester,
Ir. C.H.C. van Rooij

Milieu
Bekendmaking beschikking gedeeltelijke
intrekking milieuvergunning in het kader
van de Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag
om milieuvergunning binnengekomen. Zij
verlenen deze milieuvergunning. In het belang
van de bescherming van het milieu zijn aan de
beschikking voorschriften verbonden. Het betreft
de volgende beschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: Loonbedrijf/ varkenshouderij
Aanvrager:
Loonbedrijf Pubben
VOF
Adres inrichting:
Driekooienweg 23
Evertsoord
Datum aanvraag:
17 augustus 2010
Betreft:
Gedeeltelijke intrekking
milieuvergunning
Bekendmaking beschikking intrekking
milieuvergunning in het kader van de Wet
milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag
om milieuvergunning binnengekomen. Zij
verlenen deze milieuvergunning. In het belang
van de bescherming van het milieu zijn aan de
beschikking voorschriften verbonden. Het betreft
de volgende beschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: Veehouderij
Aanvrager:
J. Draak
Adres inrichting:
Paterstraat 29
Evertsoord
Datum aanvraag:
17 augustus 2010
Betreft:
Intrekking milieuvergunning
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 21 januari 2011 tot
en met 3 maart 2011 . 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.

Wet ruimtelijke ordening
Ontwerpbestemmingsplan
‘Bedrijventerrein Berghem’ te Sevenum
De twee vigerende bestemmingsplannen voor het
bedrijventerrein Berghem te Sevenum verschillen
en zijn verouderd. Door middel van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Berghem’ wordt
voor het gehele bedrijventerrein een eenduidige
systematiek van toepassing.
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend dat met ingang van vrijdag
21 januari 2011 voor de duur van zes weken het
ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein
Berghem’ ter inzage ligt.
Het plan ligt op de gebruikelijke openingstijden ter
inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis
(Wilhelminaplein 6 te Horst). De openingstijden
van de informatiehoek zijn van
maandag 09.0012.00 uur en van 14.0019.00 uur
en dinsdag t/m vrijdag van 09.0012.00 uur en
van 14.0017.00 uur.
Daarnaast wordt het ontwerpbestemmingsplan
gepubliceerd op de website www.horstaandemaas.
nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de hiervoor genoemde termijn kan een
ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur
schriftelijk. U kunt deze richten aan Burgemeester
en Wethouders van Horst aan de Maas, Postbus
6005, 5960 AA Horst onder vermelding van
‘zienswijze Bedrijventerrein Berghem’. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte (077 477 97 77).
Ontwerpprojectbesluit ex art. 3.10 Wro
en ontwerp bouwvergunning uitbreiden
minicamping
De Reulsberg, Venloseweg 110 Horst
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend voornemens te zijn om een
projectbesluit ex artikel 3.10 Wet ruimtelijke
ordening en bouwvergunning te verlenen voor:
• het uitbreiden van minicamping De Reulsberg
naar 79 kampeerplaatsen, het bouwen van een
nieuwe opslagruimte, een sanitairgebouw en
sanitaire units aan de Venloseweg 110 te Horst.
Ingevolge artikel 3.11 Wet ruimtelijke ordening en
afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht ligt het
ontwerpbesluit met bijbehorende stukken met ingang van 21 januari 2011 t/m 4 maart 2011, 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 08.0012.00 uur en van 14.0020.00 uur
en van dinsdag tot en met vrijdag van 08.0012.00
uur.
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken
zijn tevens te raadplegen op onze website
www.horstaandemaas.nl en op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Tegen het voornemen om een projectbesluit te
nemen en bouwvergunning te verlenen kan door
iedereen, gedurende de periode van zes weken,
mondeling of schriftelijk, een gemotiveerde
zienswijze worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 6005,
5960 AA Horst. Voor indienen van mondelinge
zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met
de afdeling Vergunningen.

Deze bekendmaking van het ontwerpprojectbesluit
en ontwerp bouwvergunning vindt, behalve in het
huisaanhuis blad en op de gemeentelijke website
(www.horstaandemaas.nl), ook plaats in de
Staatscourant en op www.ruimtelijkeplannen.nl
Wijzigingsplan ex. artikel 3.6 Wet
ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas zijn voornemens om een wijzigingsplan ex artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening
vast te stellen ten behoeve van de bouw van twee
bedrijfsruimten op het perceel aan de Steeg 43a
te Sevenum, kadastraal bekend als gemeente
Sevenum, sectie R, nummers 344 en 345.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht ligt het
ontwerp wijzigingsplan met de bijbehorende stukken met ingang van 21 januari 2011 (tot en met 3
maart 2011), tijdens kantooruren, gedurende een
periode van zes weken voor een ieder ter inzage in
het gemeentehuis van de gemeente Horst aan de
Maas, Wilhelminaplein 6 te Horst.
Gedurende deze periode van zes weken kunnen ten
aanzien van het ontwerp wijzigingsplan mondeling of schriftelijk gemotiveerd zienswijzen worden
ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 6005, 5960 AA Horst.
Het ontwerp wijzigingsplan en de bijbehorende
stukken zijn tevens vanaf 21 januari 2011 te raadplegen op onze website, www.horstaandemaas.nl.
Projectbesluit ex art. 3.10 Wro en verleende
reguliere bouwvergunning fase 1 oprichten
vleesvarkensstal Over de Beek 1a Tienray
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend dat zij een reguliere bouwvergunning fase 1 hebben verleend en op grond van
artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening een projectbesluiten hebben vastgesteld voor:
• Het oprichten van een vleesvarkensstal op het
perceel kadastraal bekend gemeente Meerlo,
sectie H, nummer 823, plaatselijk bekend Over
de Beek 1a in Tienray.
Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpprojectbesluit en het ontwerpbesluit tot verlening van reguliere bouwvergunning fase 1 (tijdig)
zienswijzen hebben ingediend alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten dat zij met betrekking tot het ontwerpprojectbesluit en het ontwerpbesluit tot het verlenen van reguliere bouwvergunning fase 1 geen dan
wel niet tijdig een zienswijze hebben ingebracht,
kunnen tegen dit projectbesluit en de reguliere
bouwvergunning fase 1 een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Roermond, sector
bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
De termijn voor het indienen van een beroepschrift
is zes weken en deze termijn vangt aan met ingang
van de dag na die waarop het projectbesluit en
de verleende reguliere bouwvergunning fase 1 ter
inzage zijn gelegd (artikel 6:8, lid 4 Awb).
Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het projectbesluit en de bouwvergunning
niet op. Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan gelijktijdig met
het indienen van het beroepschrift een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond,
Postbus 960, 6040 AZ Roermond.
Het besluit tot vaststelling van het projectbesluit
en de verlening van de reguliere bouwvergunning
fase 1 wordt openbaar bekend gemaakt. De kennisgeving van het projectbesluit en de bouwvergunning wordt overeenkomstig artikel 3.11, lid 2 Wro,
juncto artikel 3.8, lid 3 Wro geplaatst in het gemeentelijk huisaanhuis blad, in de Staatscourant
en op de gemeentelijke website (www.horstaandemaas.nl)
Het projectbesluit en de bouwvergunning met
bijbehorende stukken liggen met ingang van 21
januari 2011 tot en met 3 maart 2011 ter inzage
in de informatiehoek van het gemeentehuis,
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van
de informatiehoek zijn van maandag 08.00 12.00
uur en van 14.00 – 20.00 uur en van dinsdag tot
en met vrijdag van 08.00 – 12.00 uur.
Het projectbesluit en de bouwvergunning en de
daarbij behorende stukken zijn tevens te raadple-

gen op de gemeentelijke website en op
www.ruimtelijkeplannen.nl
Het projectbesluit en de bouwvergunning treden
overeenkomstig artikel 3.8, lid 5 Wro in werking
met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. De bouwvergunning is pas onherroepelijk als er na het verstrijken van de beroepstermijn van zes weken geen beroep is ingesteld.
Horst, 20 januari 2011.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Verkeer
Tijdelijke afsluiting Maasbreeseweg
Sevenum
Vanwege de officiële openingshandeling van
c.c. De Wingerd wordt op vrijdag 21 januari
a.s. tussen 18.4519.45 uur een gedeelte van
de Maasbreeseweg afgesloten voor het doorgaand verkeer. Dit betreft het gedeelte tussen “t
Valdere en Den Eigen. Sevenheijm en ’t Valdere
blijven bereikbaar. Verzocht wordt om via de
Schoutstraat – Weverstraat – Den Eigen of via de
Mgr. Verstraelenstraat om te rijden.
Afsluiting passantenhaven Broekhuizen,
westzijde van de Maas t.h.v. Broekhuizen
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente
Horst aan de Maas hebben op grond van
artikel 2, eerste lid, onder a. sub 4, van de
Scheepvaartverkeerswet en op grond van het
collegebesluit van 23 november 2010 besloten
om de binnenhaven van de passantenhaven te
Broekhuizen af te sluiten. Door het ontwerp
van de haven is de veiligheid van passanten in
de binnenhaven niet te garanderen. Omdat de
veiligheid in het geding is, is besloten om deze
af te sluiten voor het scheepvaartverkeer. De
zijde direct aan de Maas blijft toegankelijk voor
passanten
Bezwaar bij college en vv rechtbank
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na
de dag waarop het besluit is gepubliceerd een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift
moet u, gedateerd, gemotiveerd en ondertekend,
sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, Postbus 6005,
5960 AA Horst.
Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang
kunt u daarnaast een voorlopige voorziening
vragen bij de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Roermond, Sector Bestuursrecht,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Aan deze
procedure zijn kosten verbonden.
Horst, 20 januari 2011.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en) /
ontheffing(en)
De volgende aanvrage(n) liggen ter inzage
Evenementenvergunning
• Pony en ruiterclub Lottum, voor het organiseren van de Limburgse Kampioenschappen voor
paarden en pony’s op 13 en 14 augustus 2011
aan de Stokterweg te Lottum.
• Schutterij St. Jan, voor het organiseren
van een schietwedstrijd in het kader van
de Schutterscombinatie Noord Limburg op
zondag 29 mei 2011 aan de Kromboschweg 1 te
Grubbenvorst.
U kunt de betreffende stukken inzien van 21
januari 2011 tot en met 4 februari 2011 tijdens
de openstellingsuren van het gemeentehuis.
Gedurende deze termijn kunt u over deze
aanvrage(n) mondeling of schriftelijk een
zienswijze naar voren brengen: mondeling bij de
Afdeling Vergunningen en schriftelijk bij het gemeentebestuur, t.a.v. de Afdeling Vergunningen.
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Ingezonden brief

Reactie op ingezonden brief van Twan Hoeijmakers (13-1-2011)

Biologische voedselproductie, zegen of elitaire milieucriminaliteit
Voor mij een zegen, ik ben iedere dag gelukkig met mijn maaltijd uit
eigen moestuin. Daar kan geen huidig industrieel boerenbedrijf tegenop,
de smaak is overtreffend. Is dat elitair? Mijn groenten mochten groeien
zonder bestrijdingsmiddelen en zonder kunstmest. Ze mochten er hun tijd
over doen wat de smaak ten goede komt. Insecten horen daar bij, zonder
deze wordt de kringloop van leven onderbroken wat uiteindelijk het leven
afbreekt. Iedereen wil toch de komende generaties leven gunnen of niet
soms, ben ik daarin elitair?
Twee maal in mijn leven ben ik
bij de gemeente geweest voor een

bewijs van goed gedrag, deze heb ik
beide keren gekregen.

Inderdaad, ik gebruik een stukje
grond voor mijn groenten, ±150 m²,
daar eet ik het hele jaar van. Ik probeer daar zo natuurlijk mogelijk mee
om te gaan, daardoor blijft het onderdeel van de natuur. Ook in mijn achtertuin staan planten en bomen waarvan
ik de vruchten mag oogsten. Wie heeft
er niet een achtertuin (buiten hoogbouw) en kan dit ook doen zónder
anderen gebieden te gebruiken. Is dit

criminaliteit? Zoals u vast ook wel
weet, meneer Hoeijmakers, gebruikt
een derde van de mensen op deze
wereld twee derde van al het voedsel wat er is. Is dat niet crimineel?
Moeten we het niet met wat
minder doen zodat de koek “gelijk”
verdeeld wordt en dat er na ons ook
nog leven mogelijk is?
Franca Poels
Griendtsveen

Ingezonden brief

Ingezonden reactie naar aanleiding van krantenartikel in Dagblad de Limburger van woensdag 12-1-2011

Medisch centrum Meerlo erg onzeker
Meerlo kind van de rekening? De laatste coalitie in Meerlo–Wanssum
heeft in meerderheid gekozen voor de sport en het Leefplein geslachtofferd. Een leefbaarheidsimpuls werd daarmee de nek omgedraaid. United
gaat naar de Broekberg en voor Bergsbos dreigt de slopershamer. Weg
voorziening. Ook het toekomstig behoud van de eerstelijnszorg dreigt nu
te sneuvelen.
Bovengenoemde keuzes leggen
een zware hypotheek op de politici
van toen en nu. Wie spreekt over
goed rentmeesterschap, zorg,
voorzieningen en leefbaarheid dient

daar ook naar te handelen. Ga eens
niet voor het grote geld maar voor
de zorg en voorzieningen ten dienste
van álle burgers!
Raadsleden van álle partijen, rea-

liseer je dat er is gevochten, ook om
Meerlo. Er zijn harde beloftes gedaan
over de speerpunten. De zorgvraag
zal mét de vergrijzing toenemen,
dat vraagt om zorgvoorzieningen
dichtbij. Een medisch centrum zal
een aanzuigende werking op andere
zorgpartijen hebben. Het oude
gemeentehuis werd boekwaardevrij
opgeleverd.
Maar, met deze opstelling loopt
het college uw raad voor de voe-

ten. Hoe moet een raad straks
beargumenteren dat je tóch
kiest voor een lagere opbrengst
ten gunste van een bepaalde
“bedrijfstak“?
Desondanks onze oproep:
durf te kiezen voor een duurzame
eerstelijnszorgvoorziening zodat
Meerlo niet helemaal het kind van
de rekening wordt!
Chris Cuppen en Leo Beterams
Meerlo

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

tuin

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

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

Bespreking Poll week 01

Een stichting als +Evenementen moet blijven bestaan
Stichting +Evenementen heeft er in 2009 en 2010 hard aan gewerkt om
allerlei evenementen te organiseren en stimuleren die de saamhorigheid tussen de kernen van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas bevordert. René
Poels uit Meerlo heeft niets dan lof hiervoor: “Dat bedoel ik nu steeds als ik
zeg dat in Horst aan de Maas mensen wonen die de schouders eronder zetten.
Niet ouwehoeren maar de mouwen opstropen. Jan Nabben en zijn club hebben

dat weer mooi gedaan. Chapeau!” Per 1 januari is stichting +Evenementen
opgeheven, zoals gepland. Voor veel stemmers op onze poll is dat ook prima.
Ze hebben goed werk geleverd, maar nu ligt de bal bij de bestaande verenigingen en stichtingen om mooie evenementen te organiseren. 61 procent van
de stemmers is het oneens met de stelling dat een stichting als +Evenementen
zou moeten blijven bestaan in Horst aan de Maas.

Uitgaansgelegenheden moeten er meer aan doen
om de stapavond eerder te laten beginnen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Uitgaansgelegenheid De Lange Horst wil dat 16-jarige stappers op
vrijdag- en zaterdagavonden voortaan voor 22.30 uur binnen zijn. Erna
komen ze er niet meer in. Misschien is dat een manier om de jeugd eerder
naar de kroeg te krijgen, in plaats van dat jongeren thuis indrinken, of het
is oprecht een poging om jongeren te stimuleren om voortaan eerder op
stap te gaan. Dat laatste is een veelgehoord punt. Veel mensen, waaron-

der ouders, klagen er al langer over dat ‘de jeugd’ tegenwoordig pas rond
00.00 uur op stap gaat en thuiskomt als het weer licht begint te worden.
Om die reden zou je het initiatief van De Lange Horst toe kunnen juichen en
zouden eigenlijk meer horecagelegenheden een dergelijk beleid moeten
hanteren. Of is het helemaal niet erg dat de uitgaansavond een paar uur
later begint en eindigt dan ‘vroeger’?

Uitslag vorige week (week 02) > Alle groepen uit de gemeente moeten een plek kunnen krijgen binnen een lokale omroep
> eens 65% oneens 35%

Cactus
Column

Huys
Ter Horst

Al eerder werd in deze
rubriek verhaald over de
plannen die er zijn om de
historische kasteelruïne van het
Huys Ter Horst weer te gaan
restaureren. Dat er nu naarstig
naar een exploitant van het
gebouw en het daarbij
behorende gebruiksdoel wordt
gezocht is prachtig. Maar elk
weldenkend mens zet toch
vraagtekens bij een rendabele
exploitatie. Immers, voordat er
kan worden geschonken en
gedronken zal het toekomstige
interieur alle vormen van
gezelligheid moeten bezitten.
De verwarming op een hoog
niveau moeten branden en de
keuken een lekkere hap moeten
waarborgen. En gaat het niet om
een toekomstige taveerne maar
om bijvoorbeeld een soort
museum dan komen er weer
heel andere zaken om de hoek
kijken. Moderne kunst kun je
daar met goed fatsoen niet
uitstallen, denk eens aan de
verzekeringen en deskundige
suppoosten. Maar wat het
brainstormen ook oplevert, geld
gaat het kosten. De gemeentebestuurders moeten de zaak
goed in de gaten houden en
waar nodig op de rem trappen.
Het zou daarom van groot
belang zijn als er zich bij het
genoemde onderzoeksteam een
paar, niet van het ons-kent-ons
gehalte CDA’ers, zouden
aansluiten. Bekende critici als
Michel van Rengs (SP) en
Henk Kemperman (D66) zouden
hun hart op kunnen halen en
vingers op zere plekken leggen.
Het kan dan de gemeenschap
misschien veel geld besparen.
En lukt het helemaal niet om het
Huys Ter Horst in de oude stijl te
herbouwen of er een toeristische
goudmijn van te maken dan kan
er altijd nog een historische
Zuyp-Keet in gevestigd worden.
Dáár heeft Jan Duyf van
Cambrinus in Horst aan de Maas
immers de nodige ervaring mee!
Meer dan honderd soorten bier
en een luisterrijk stuk muziek
maken het verblijf daar tot een
feest. Een bijkomend voordeel is
dat Jan de kletsers in de toren op
kan sluiten.
Cactus

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

20
01

sport 17

HZPC achtste in de
landelijke A-competitie
Zwemvereniging HZPC is afgelopen zondag in Horst na de derde ronde
van de competitie opgeklommen naar een achtste positie op de landelijke
ranglijst. HZPC heeft de slag met ZC Valkenburg en Hellas-Glana deze derde
ronde in haar voordeel weten te beslissen.

Nieuwe tenues D3 Melderslo
De jongens en meisjes van het D3-elftal van RKSV Melderslo hebben nieuwe voetbaltenues.
Sponsor Jeurissen Zonwering heeft het elftal onlangs in het nieuw gestoken.

Trainer Paul Goddery was met deze
uitslag uiteraard tevreden. Zijn doel
om de beste club van Limburg te
worden ligt binnen handbereik. In
Horst troffen de drie beste clubs van
Limburg zich elkaar voor de derde
maal.
De aftrap was voor HZPC. Het
estafette dames team zwom overtuigend naar de overwinning op de 4
maal 200 vrij. Ingrid van Horen, Judith
van Meijel, Alice Janssen en Michelle
Verouden wonnen deze afstand met
ruime voorsprong.
Vervolgens waren er mooie
overwinningen voor Koen Koster (100
school en 50 rug), Max Hermans (200
school en 100 rug), Ingrid van horen

(100 vrij), Manon Koster (100 vrij en
400 wissel), Sem Hermans (100 vrij),
Michelle Verouden (100 vlinder en
200 wissel) en Judith van Meijel (200
school en 200 rug).
Ook de prima prestaties van Alice
Janssen, Celine Buijssen, Imke van den
Hoef, Noa de Vries, Dennis Brouwers,
Rinske Becks, Lotte van Megen en
Floor Weijmans hebben bijgedragen
aan dit mooie resultaat.
Tot slot leverde de beide estafettenummers (jongens 4 maal 100 wissel
en meisjes 4 maal 50 vrij) een tweede
plaats op achter de teams van HellasGlana. Na afloop van de wedstrijd was
er nog een gezellig samenzijn in de
Brake-Out van het zwembad.

De hengelsportzaak voor de beginnende en de gevorderde visser

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

RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines
o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

DE TEXTIELBEURS

www.detextielBeurS.nl - Venray
PoStStraat 11 - 0478-583707
stoffen, breiwol, fournituren, handwerk

SPECTACULAIRE OPENING
m.m.v. Koninklijke Harmonie Unie
Vrijdag
21 januari
19.00 uur

Zaterdag
22 januari
18.00 - 22.00 uur
21.30 uur

Eetcafé Everts
muziek: Scherpe Sjakie
Theaterzaal
muziek: Labberjoeks; Hesse t al Gehuurd en Ut Slaagveld
Nieuwe Lounge Discotheek van Star Licht en Geluid
Eetcafé Everts: 3-gangen proeverij . 12.50 p.p.
muziek: Crazy Guitars o.l.v. Joep van Wegberg
Theaterzaal
De Waterfabriek, wervelende interactieve
theater-en muziekshow aansluitend Star Licht en Geluid

Woensdag
26 januari
14.00 - 17.00,
zaal open 13.30 uur

Theaterzaal
Het Seniorenorkest, 55+ middag
Gezellige middag met koffie en vlaai en drankje
aangeboden door de Wingerd.

Zaterdag 29 januari
aanvang 22.00,
zaal open 20.30 uur

Theaterzaal
Pigtail

Badkamer compleet
geïnstalleerd van A to Z
door eigen vakmensen.
Ruime keuze in
wandtegels, vloertegels
en sanitair voor ieder
budget.

Toegang is voor alle activiteiten gratis.
Zie voor meer informatie www.dewingerd.info
Dian, Theo en medewerkers
Oh en nog even dit: Voor ons is jullie aanwezigheid zoveel belangrijker dan een bosje
bloemen of een plant. Mochten jullie toch iets willen doen: wij hebben besloten om
alle eventuele giften aan Kika te geven.

B02043_Wingerd_EversEetcafe_AdvA5.indd 1

17-01-2011 10:36:06

25
jaar

Interessante kortingen
voor doe het zelvers.
Tegelvloer vanaf 45m²
met gratis vloerverwarming (vraag naar
de aktie voorwaarden).
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Jeugdprins
de Vöskes Meerlo

D’n Bok in Swolgen

Jeugdprins Rens I
en jeugdprinses Jacky
Afgelopen zondag werd het jeugdprinsenbal geopend door de jongste groep van de dansgarde, de Swirls. Met
hun swingende optreden zat de stemming er meteen goed in. De middag stond in het teken van het spel ‘Ren je
Rot’. De jongste bokken en bokkinnen wisten bijna bij alle vragen het goede vak te kiezen.
Nadat de nieuwe jeugdraad z’n
dans liet zien was het tijd voor de
leden van de ‘oude’ jeugdraad onder
leiding van prins Johan en prinses Jikke
om af te treden. Vanuit het niets landde er een ruimteschip in de Bokkenstal
en het was aan Luke Skywalker (alias
Wim van Horck) om ervoor te zorgen
dat het nieuwe jeugdprinsenpaar
veilig tevoorschijn kon komen.
En daar stonden ze dan jeugdprinsenpaar 2011: prins Rens I (de
Swart) en prinses Jacky (Slof). Na kort
aarzelen kwamen ook jeugdvorstin
Daphne (Stevens) en nar Jorn (Custers)
uit het ruimteschip te voorschijn.

Prins Rens is 11 jaar, speelt
graag met zijn vriendjes en broertje
en wil dan zo ‘vettig’ als maar kan
thuis komen. Zijn idool is ome Ger
(Ser) waarmee hij graag meegaat
op de tractor, lekker boeren. Rens
houdt van alles wat met tractors
en machines te maken heeft en
van voetbal. Zijn favoriete club is
Feyenoord.
Prinses Jacky word 1 februari
12 jaar en spreekt graag af met
vriendinnen om samen te spelen.
Zij houdt van tennis, zwemmen en
schaatsen. Ook schildert ze vaak,
iets wat haar goed afgaat. Jacky is

Tijdens het gezellige en goed bezochte jeugdprinsenbal van vrijdag
14 januari is Hugo van de Laar gepresenteerd als jeugdprins van de Vossenkeutels uit Meerlo. Jeugdprins Hugo zal tijdens zijn regeerperiode ter zijde
worden gestaan door zijn twee adjudanten Nick Vullings en Coen Vissers.

dochter van vorst Fred en weet dus
precies wat carnaval vieren inhoudt.
Tijdens deze middag is nog een
Bokkelintje uitgereikt aan Wendy
Groetelaers voor haar inzet die zij
tot en met vorig jaar heeft verleend
binnen de carnavalsvereniging
en de dansgarde. Het was aan
dansgarde de Dansende Bokkinnen
om het officiële gedeelte van deze
middag af te sluiten.
Op 27 februari zal prins
Rens I en prinses Jacky met hun
hele gevolg receptie houden om
14.11 uur in Café Zaal Wilhelmina in
Swolgen.

Het uitkomen van de jeugdprins
gebeurde in een speciale uitzending
van Take me Out waarin jeugdvorst
Marc op zoek ging naar een geschikte
jeugdprins. De nieuw gepresenteerde
jeugdraadsleden waren de kandidaten
waaruit Hugo uiteindelijk te voorschijn
kwam.
Kort voor het uitkomen van de
nieuwe jeugdprins is er op deze avond
afscheid genomen van jeugdprins
Wim, die een geweldig mooi jaar had
beleefd. Verder is er op deze avond

HET IS NU TIJD VOOR
VERNIEUWING EN VERHUIZING
SWOLGEN
SCHOOLSTRAAT 22

HEGELSOM
REYSENBECKSTRAAT 9

AMERICA
ERICAPLEIN 7

SEVENUM
STRUIKHEIDE 6

NIEUW!!!
Deze woning wordt u aangeboden met het
EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor een
vaste koopsom van  130.500,- k.k.
De maandelijkse fiscaal aftrekbare canon bedraagt
circa  195,-. Vraagprijs bij aankoop met eigen
grond  199.000,- k.k

Deze woning wordt u aangeboden met het
EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor een
vaste koopsom van  174.000,- k.k.
De maandelijkse fiscaal aftrekbare canon bedraagt
ca.  167,38. Vraagprijs bij aankoop met eigen
grond  229.000,- k.k.

Onderhoudsvriendelijke tussenwoning met vrije
achterom. Ind: doorzonwoonkamer, half-open keuken. 1e verd.: 3 slaapkamers met handige muurkasten, keurige badkamer. Op de 2e verdieping is nog
een vierde slaapkamer. Geheel omsloten achtertuin.
Perceeloppervlakte 145 m². Inhoud 320 m³.

KOOPSOM  130.500,- k.k.

KOOPSOM  174.000,- k.k.

VRAAGPRIJS  175.000,- k.k.

Ruime halfvrijstaande woning met riante
aanbouw en inpandige garage. 2e verd. via
vaste trap met mogelijkheid 4e slaapkamer.
Perfect onderhouden! Perceeloppervlakte 260 m2.
Inhoud ca. 445 m3.

VRAAGPRIJS  259.500,- k.k.

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE: WWW.CARELFIJEN.NL
HORST
BROEKWEG 15

POSTSTRAAT 9
5801 BC VENRAY
T 077 398 12 60

HORST
BURG. GEURTSSTRAAT 6

Voorheen
Carel Fijen
Makelaardij
Vrijstaande levensloopbestendige woning, gelegen
op korte afstand van het centrum. 3 slaapkamers
op de begane grond. 1e verd. slaapkamer en grote
zolderruimte. Perceeloppervlakte 659 m2.
Inhoud 692 m3.

VRAAGPRIJS  279.000,- K.K.

Uniek gelegen landhuis nabij centrum. Alle voorzieningen zijn op de begane grond aanwezig. Geheel
omsloten tuin met zwembad. Ook mogelijkheid
voor werk aan huis. Perceeloppervlakte 1240 m2.
Inhoud ca 1180 m3

TAXATIES WONINGMAKELAAR BEDRIJFSMAKELAAR

VRAAGPRIJS  595.000,- K.K.

flink gehost op de discoklanken van
Bram en Nick en was er een geweldige
buut te bewonderen van Femke Litjens
(13 jaar) uit Melderslo.
Op zondagmiddag 6 februari om
15.11 uur wordt in café Oud Meerlo een
receptie gehouden ter ere van het nieuwe jeugdprinsentrio. Zondag 30 januari
is de receptie van prins Jürgen I en zijn
prinses Margo. Deze word gehouden in
sport- en feestzalencentrum ’t Brugeind
van 14.11 tot 16.11 uur. Voor meer info
zie www.cvdevoskes.nl
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I n g ezo n d en brief

Verslaag trektocht van ’De Kaorezeikers’
De jonges van d’n troep “De Kaorezeikers” hebben ennen bièstig
zwaoren fietstocht achter de rug. De botterhamme mit pársvleis en koje
mit en klats kalden thièu d’r achter à, lete zich dan oak good noa binnen
gleije. ’t Wèr waas good en de regenpek koste gelukkig op d’n drèger
blieve zitte.
Ma iènmoal doa, waas ’t nag en
hièl pilletentie um dat kamp en die
keuke opgebouwd te kriege, dat ging
nag lang ni va zelluf!
Iers mos de dikke zalf en de
poeier, woar mej die jonge zich ’t
vödje ì moste vrieve, d’r à te pas

kome. D’n iène permiteerde nag hàrder
aas d’n andere.
En toen ’t opbouwe, en hièl kloêterej! D’n Hopman en de vaandrigs hebbe
de hand d’r à vol, um die snotkukes
aan ’t werk te kriege en te halde.
En ozzen aalmoezenier, di wet ’t

wal fien à te legge: di leet doa wàt
te fiëkele mit die koakmegjes….wàt
zeuj deen doa toch và gedoa motte
kriege?
’t Waas aal knats duuster en die
jonge woare neet vuroet te dowe.
Ma die ging nag waal en grûtje af: ze
moste zónder ète noa bed!
En deen aalmoezenier, di leet zich
in de zakkenduustere nach ´s good
verwenne….
Volgende waek mièr,
D’n hopman

Pronkzittingen
D’n Dreumel 2011
Komende vrijdag, zaterdag en zondag presenteert carnavalsvereniging D’n Dreumel haar jaarlijkse pronkzittingen in de grote zaal van cultureel centrum ’t Gasthoes.

Hyvers Hay en Twitter Toën
Carnavalsvereniging D’n Dreumel
heeft ook dit jaar weer gezorgd voor
een zeer gevarieerd programma met in
de buutton Wim Joosten, Rob Scheepers

en Andy Marcelissen. Verder zijn er
optredens van de winnende schlagerzangers 2010/2011 van D’n Dreumel,
het trio Óngeplök, de gardegroepen

van D’n Dreumel, de Toddezèk, de
Horster percussiegroep Pakrammel en,
voor de tweede maal in successie op de
pronkzittingen, Doorgestoake Kaart en
de Faatse 2. Tot slot is er een debuutoptreden van Hyvers Hay en Twitter
Toën (Hans Seuren en Edwin Lemmen).
Twee Horstenaren die op eigen wijze
het wel en wee van Horst gaan bespreken in 10 minuten Hôrster wazel. Waar
Juupke d’n dörpsumrooper het vroeger
met een toeter moest doen, hebben
Hyvers Hay en Twitter Toën toegang tot
hedendaagse communicatiemiddelen
om het nieuws tot zich te nemen en te
verspreiden.
De presentatie van het programma is in handen van Vorst Iemus.
De Reulsberger Muzikanten zullen
de zittingen muzikaal begeleiden.
Toegangskaarten zijn te koop via www.
dreumel-horst.nl en bij café De Lange,
café De Beurs en café ’t Centrum.

CARNAVAL
N

Camping Centrale

gebr. janssen b.v.
Maasbreeseweg 3 Sevenum Tel. 077-4671818 www.janssensevenum.nl

600M² kleding, accessoires en versieringen

Bezoek ook onze webshop: www.sevenum.partylook.nl

Prins Richard I
53e prins
van het Peggenrijk
Afgelopen zaterdagavond kwam Richard Verheijen als 53e prins
van de Lottumse Pegge en Peginne uit de pomp tevoorschijn. Prins
Richard zwaait de scepter over het Peggenrijk tijdens de carnaval met
als hoogtepunt de Lottumse Gekke Maondig op 28 februari. Voor het
zover is, kunnen alle Pegge en Peginne prins Richard feliciteren.
De receptie van prins Richard wordt gehouden in Café-Zaal Harmonie,
op zaterdag 5 februari van 20.00 tot 21.30 uur. (Foto: Peter van Dooren)

Prinses Sacha I
(Koonings)
Zaterdagavond is tijdens een playbackavond de nieuwe prinses van de
Klotbultjes in Griendtsveen te voorschijn gekomen. Sacha Koonings is 14
jaar oud en zit in de tweede klas van het Peelland College in Deurne.
In haar vrije tijd is ze veel tijd
bezig met waterpolo, wandklimmen,
abseilen en knutselen. Zondag 13 fe-

bruari van 14.00 tot 15.30 uur heeft zij
receptie in Gemeenschapshuis De Zaal
aan de Lavendellaan te Griendtsveen.
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Nieuwe jeugdprins Hegelsom
Wie wordt de nieuwe jeugdprins van Hegelsom? Komende zondag zal dit bekend worden tijdens het
Jeugdprinsenbal in Zaal Debije.
De 44e jeugdprins Tom Kluskens
zal dan aftreden om vervolgens te
worden opgenomen in het Ald-Jeugdpreensekorps. Daarna zal tijdens

een spectaculair toneelstuk door de
jeugdraad de nieuwe heerser over
de Kuukes bekend worden gemaakt.
Iedereen is van harte welkom.

De zaal is open vanaf 14.11 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.jchegelsom.nl

Presentatie CD Americaans
Liedjes Festival
Zondag 23 januari wordt in Station America de cd van het tweede Americaans Liedjes Festival gepresenteerd.
Na de presentatie van de nieuwe
tenues van de Ald Prinse brengen
alle artiesten die op de cd staan hun
liedje live ten gehore. Daarna is de cd
te koop voor 10 euro. Met de prachtige liedjesmiddag van afgelopen
november nog op ons netvlies, is het
met deze cd nog even lekker nage-

nieten van al die prachtige schlagers.
Er is veel tijd gestoken in de
opname van de liedjes, zodat het een
cd is geworden die echt de moeite
waard is om te beluisteren. Tijdens de
komende carnavalsdagen zullen de
Americaanse carnavalsliedjes dan ook
vaak te horen zijn. Met de verkoop

René dun iërste van
het Vlaskoppenriek
Afgelopen weekend werd de show ‘Ik hou van Holland’ opgevoerd
tijdens het prinsenbal in Melderslo. Aan het eind van de show verscheen de
nieuwe heerser over het Vlaskoppenriek: prins René dun iërste.
Prins René dun iërste wort
bijgestaan door prinses Anita en de
adjudanten William (Alards) en John
(Litjens). Natuurlijk heeft de prins een
lijfspreuk: “Weej goan deze Carnaval
mier daan los, dus zing spring dans en
fiëst met ôs”.
René (van Helden) is 42 jaar oud
en woont samen met Anita (Alards).

Samen hebben ze twee zoontjes, Max
en Gido. De nieuwe prins is actief in
mountainbiken en voetballen. Verder
gaat de prins graag op vakantie en
brengt hij veel tijd door met zijn gezin.
Het prinsentrio houdt op zondag
20 februari om 14.11 uur receptie in
MFC de Zwingel aan de Beemdweg in
Melderslo.

van de cd hoopt de organisatie ook
volgend jaar weer een liedjesmiddag te kunnen presenteren met
kwalitatief goede carnavalsnummers
van eigen bodem.
Iedereen is zondag vanaf
16.00 uur van harte welkom in Station
America.

Ald prinse de Turftreiërs America
Op zondag 23 januari wordt in America het nieuwe tenue van de als prinse van carnavalsvereniging de
Turftreiërs gepresenteerd. Deze presentatie zal om 15.00 uur plaatsvinden bij de Turfstekèr aan het
Turfstekèrsplein. Daarna vindt de uitreiking van het nieuwe tenue plaats in Station America.
Al jaren zijn de ald prinse van de
carnavalsvereniging de Turftreiërs prominent aanwezig en niet weg te denken op activiteiten van de Turftreiërs.
Hun traditionele kledij sloot nauw aan
bij de Turftreiër zelf. De gelijkenis met
het standbeeld van de Turftstèker op
het Turftstèkersplein te America is
onmiskenbaar. Het tenue bestond uit

een kiel met pet met passende versierselen. Tijden veranderen en de roep
om vernieuwing werd luider. De grote
stap is gezet. Een werkgroep heeft veel
werk verzet, wat geresulteerd heeft in
een prachtig nieuw tenue. De realisatie
hiervan is mede mogelijk gemaakt door
financiële ondersteuning van meerdere
sponsoren. Totaal anders, verfrissend

en passend in de huidige tijd maar
duidelijk herkenbaar de band met
de carnaval. Een lang gekoesterde
traditie gaat over in een nieuwe. In
café Station America wordt de muziek
verzorgd door de onder andere de
artiesten van het Americaanse Liedjes
Festival 2011. Iedereen is van harte
welkom.

“Ovenvers” Brood & Banket
Tarvo brood e 1,50
rozijnenbollen
4 voor e 1,95
T/m zaTerdag 22 januari 2011
LOTTUM - Hoofdstraat 27 - Tel. 077-4631690
WELL - Kasteellaan 8a - Tel. 0478-503702

www.bakkerijsmits.nl

a

ar!
l 100 ja

LAATSTE RONDE!
WINTERCOLLECTIE
HALVE PRIJS
Past. Vullinghsplein 12 Sevenum
(aan de achterzijde naast Jansen-Noy)

T 077 - 467 80 65
www.joseschoenen.nl

Boerenbruidspaar
Grubbenvorst
Zaterdag 15 januari zijn tijdens het verlovingsbal in ‘t Stammineke Theo
Collin en Luci Stappers gepresenteerd als het nieuwe boerenbruidspaar.
Het bruidspaar zal op Gekke
Maondaag 21 februari om 10.00 uur in
de onecht worden verbonden. Hierna
kan iedereen om 11.00 uur het bruids-

paar feliciteren in Café De Vonkel, de
residentie van de Plaggenhouwers.
De organisatie dit jaar is in handen van
de Veteranen van GFC ‘33.
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Boerenbruidspaar Lottum
Afgelopen zaterdagavond kwam in Café-Zaal Harmonie te Lottum het boerenbruidspaar 2011 tevoorschijn uit
een papieren wand van rijhal Hoogveld.
Als bruid werd Chantal Daniëls
van Jan van Daniëls Jan en Leen
van Koonetenie aan het publiek
gepresenteerd. De bruid wordt in
de onecht verbonden met Robert

Coenders van Hay van Clever Jan
en Tiny van Thiese Piet. Pony- en
ruiterclub Lottum verzorgt dit jaar
het boerenbruiloftgezelschap tijdens
de carnaval. Op zaterdag 26 februari

worden bruid en bruidegom om
20.00 uur in de onecht verbonden
in Café-Zaal Harmonie in Lottum.
Aansluitend is de receptie vanaf
20.30 uur.

Jaak Hendriks aldere
prins Grubbenvorst
Zondag 16 januari is op de aldere middag Jaak Hendriks uitgeroepen als nieuwe aldere prins van de Plaggenhouwers. Samen met zijn
Adjudanten Loek den Otter en Peter Gommans zullen ze tijdens
carnaval voorop gaan bij de ouderen in Grubbenvorst. Ze houden
receptie in Café De Vonkel op 8 maart om 14.11 uur.

Prins Ben I
van ‘t Tuuteriek
Tijdens het prinsenbal op zondag 16 januari is prins Ben I (Bouten)
uitgeroepen tot nieuwe heerser van ‘t Tuuteriek in Hegelsom. Samen met
prinses Lion en de adjudanten Jos Verheijen en René Thielen gaat prins Ben
voorop tijdens de carnaval in ’t Tuuteriek onder het motto “Met dees daag
effe genne volleybal, nou bouwe weej enne richtig gòje carnaval”.
Prins Ben I is 46 jaar en samen met
prinses Lion heeft hij twee kinderen.
In het dagelijks leven is Ben werkzaam
bij een bouwbedrijf. Verder is hij speler
van het eerste heren senioren team
van volleybalclub HVC. Op zondag 30 januari houden Prins Ben en prinses Lion

receptie van 14.11 tot 16.11 uur in d’n
Tuutentempel Zaal Debije in Hegelsom,
waar aansluitend ook het nieuwe boerenbruidspaar bekent wordt gemaakt.
De organisatie van de boerenbruiloft op
maandag 7 maart is dit jaar in handen
van Voetbalclub VV Hegelsom.

Burgemeester van Rooij en Golde Peg-drager Ruud Vermaaten feliciteren het boerenbruidspaar

Een Zaterdag, Zondag Uitdaging!
Budget Wonen XXL zoekt ter uitbreiding van het team een:

BALIE / KASSIÈRE
MEDEWERKSTER
Met deze functie en uitdaging in de weekenden ben je een visitekaartje en aan
spreekpunt van Budget Wonen XXL en klantvriendelijkheid staat voorop. Je werkt
de ene week op zaterdag én zondag, de week erna ben je een weekend vrij.
Naast werken met leuke collega’s en het zijn van een teamplayer,
herken jij je in het volgende profiel:
• representatieve uitstraling, flexibele instelling en verantwoordelijkheidsgevoel;
• spontaan en creatief;
• initiatief nemen en een commerciële drive.
• MBO opleiding en leeftijd vanaf 25 jaar is een pré.

Wacht dan niet te lang en laat deze uitdaging niet aan je voorbij gaan.
Wij bieden jou:
• Marktconforme salariëring en arbeidsvoorwaarden conform CAO Meubelbranche.
Ben je geïnteresseerd in bovenstaande
functie, mail ons een brief met je CV
naar info@poels.nl t.a.v. Peet Bongaerts.
Budget Wonen XXL Store
Witveldweg 100, Horst (gevestigd binnen Inter Chalet)
Tel. (077) 398 02 43, budgetwonenxxl.nl

(Foto: Peter van Dooren, Grubbenvorst)
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Fotowedstrijd voor de jeugd
Tot 1 april 2011 kunnen kinderen foto’s insturen om mee te doen aan een fotowedstrijd die door vogelwerkgroep ’t Hökske wordt georganiseerd. Deelnemers worden verdeeld in twee verschillende categorieën, kinderen
van 4 t/m 10 jaar en van 11 t/m 16 jaar. De ingezonden foto’s zullen op de website van ‘t Hökske getoond worden.
De spelregels zijn als volgt: op de
foto moet een vogel staan uit het wild,
alleen foto’s in jpg-formaat, alleen
voor de jeugd van 4 t/m 16 jaar en
maximaal 2 foto’s, het inzenden van
de foto’s kan uiterlijk tot 1 april 2011.

Deelnemers dienen bij het insturen
van de foto’s naam, leeftijd, adres en
telefoonnummer te vermelden. De
foto’s worden door een vakkundige
jury beoordeeld, de mooiste/leukste
wint een prijs die beschikbaar is ge-

steld door Vivara natuurbeschermingsproducten. Op de website worden
geen namen of andere gegevens bij
de foto’s genoemd.
Voor meer informatie kijk op
www.vogelwerkgroephokske.nl

Fanfare Renantia Griendtsveen

Verjaardagsconcert in Spaanse
sferen

Belgisch theaterdier
in Cambrinus
Zondag 23 januari staat de Belg Derek samen met zijn begeleider
Yves Meesschaert op het Cambrinuspodium in Horst.
Samen met Yves Meesschaert
vormt hij het duo Derek & Vis. Zij zijn
voor velen wellicht onbekende
bekenden, omdat een lied van hun
hand vier jaar lang klonk als de
tune van het tv-programma Man bijt
Hond.
Als theaterdier beweegt Derek
zich door alle podiumkunsten heen.
Soms literair, dan weer muzikaal
en heel vaak een en ander door
elkaar husselend, zoals in de literairmuzikale theatertournee ’Cabaret
Sauvignon’.

Hij zingt net zo makkelijk in het
Nederlands als het Frans, maar zegt
zich vooral in het Engels thuis te voelen en brengt serene punk, tedere
chansons, droomverhalen en poëzie.
Spontane vertolkingen van Leonard
Cohen, Lou Reed, Bob Dylan, Georges
Brassens en Jacques Brel passeren
de revue.
Op zondag presenteert Derek
zijn laatste Nederlandstalige cd Lila
Cortina. Voor meer informatie en
reserveringen bel 077 398 30 09 of
kijk op www.cambrinusconcerten.nl

Op 22 januari vindt het jaarlijkse verjaardagsconcert van Fanfare Renantia te Griendtsveen plaats. Het concert is
bedoeld voor iedereen die de fanfare steunt.
Dit jaar is gekozen voor een
Spaanse sfeer. De fanfare brengt
muziekstukken ten gehore die passen
binnen dit thema. Het duo La Rosa,
bestaande uit Astrid Duran en Manito,

zal met prachtige zang en virtuoos
gitaarspel het gedeelte na de pauze
invullen. La Rosa brengt Spaanse en
zigeunermuziek, waaronder ook eigen
composities. Iedereen die de zomerse

sfeer wil komen proeven is van harte
welkom. Het concert vindt plaats in
gemeenschapshuis De Zaal aan de
Lavendellaan in Griendtsveen en begint
om 20.00 uur. De entree is gratis.

Jong talent in Stapperij de Gaper
Op zaterdag 22 januari is het in Stapperij de Gaper in Sevenum weer tijd voor een jong talentvol bandje met de
veel muzikale kwaliteiten. De band die gaat optreden heet Not Official.
Not Official is een coverband die
uit zes leden bestaat, afkomstig uit
Kronenberg, Evertsoord en Sevenum.
Een avondje lekkere muziek die door
de bandleden omschreven word als
feelgood pop/rock muziek.
Denk hierbij aan nummers van
onder anderen Anouk, Skunk Anansie,

Pink, Krezip en Blondie.
Achter het drumstel van Not
Official zit Guus Hoex (20) en de
basgitaar is in handen van Johan van
Helden (23). Op gitaar spelen Eric
Louwers (22) en Joep Trienekens (21).
Achter het keyboard en de microfoon
staat Mirriam Roodbeen (22) en de

zang wordt verzorgd door Karlijn van
Dinther (19). Deze laatste is natuurlijk
onder meer bekend van het nummer
Vanaaf Heej.
Iedereen is welkom op zaterdag
22 januari in Stapperij de Gaper aan de
Markt 7 in Sevenum. De zaal gaat open
vanaf 20.00 uur en de entree is gratis.

Ruilbeurs in Peelmuseum
Op zondag 23 januari wordt voor de eerste keer in 2011 een ruilbeurs georganiseerd in het Peelmuseum in
America. Verzamelaars die hun collectie uit willen breiden en liefhebbers die graag eens snuffelen tussen het
meest uiteenlopende verzamelspul kunnen ook in het nieuwe jaar elke maand hier terecht.
Tijdens deze ruilbeurs is een
twintigtal standhouders present met
een grote variatie aan oude en jonge
verzamelobjecten zoals postzegels,
munten, ansichtkaarten, bidprentjes,
sigarenbandjes en balpennen. Er is

ook alle gelegenheid om gezellig bij te
praten en te genieten van een hapje
en een drankje. De ruilbeurs wordt
gehouden in het museumgebouw ‘de
Kamphut’ aan de Griendtsveenseweg
69 in America (Midden Peelweg,

afslag Griendtsveen, na 100 meter).
Van 10.00 tot 13.00 uur.
Toegang bedraagt 1 euro.
Voor reservering van een tafel of
informatie bel 077 464 16 26 of kijk op
www.stichtingpeelmuseum.nl

Ter versterking van ons damesteam zijn wij op zoek naar een

chauffeuse/overledenenverzorgster
op oproepbasis
De werkzaamheden bestaan uit het overbrengen, verzorgen en opbaren van
overledenen zowel bij nabestaanden thuis als in ons eigen uitvaartcentrum,
het draaien van stand-by diensten en het rijden van de rouwauto en het
dragen van de kist bij uitvaarten in de regio Horst aan de Maas, Venray
en Bergen (lb)

Functie-eisen:
AL 30 JAAR!

• Goede fysieke conditie
• Flexibiliteit
• Stressbestendig
• Inlevingsvermogen
• Representatief
• Hoffelijkheid en gevoel voor etiquette
• Goede communicatieve vaardigheden
• Om kunnen gaan met emotionele situaties
• Bereid tot avond / nacht en weekenddiensten.
• Rijbewijs B
• Woonachtig in (de directe omgeving van) Horst aan de Maas, Venray
of Bergen (lb).

Wij bieden:

• U een prettige, collegiale werksfeer.
• Een bijzondere werkomgeving.

Arbeidsduur:

• Op afroep-basis.

FITNESS
Tel. 077 - 398 35 53
www.wellnessanco.nl

Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar:
Begrafenis en crematieonderneming Theo Arts Vof
T.a.v. M. Arts
Prinses Marijkestraat 1- A
5802 BV Venray
Of via: info@theoarts.com
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Hoor’s neemt afscheid
van José Bruggers
als voorzitter
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Winterwandeling
door het Auxiliatrixpark
Op zondag 23 januari kunnen liefhebbers van natuur en geschiedenis hun hart ophalen in het Auxiliatrixpark.
Er wordt op deze dag een winterwandeling georganiseerd door de Groene Kruis Ledenorganisatie, dit is een
onderdeel van De Zorggroep.
Tijdens de wandeling door het
Venlose park vertelt gids Joke van de
Vossenberg over de geschiedenis van
Auxiliatrix en haar historische
gebouwen. Ze werkte er zelf vele
jaren, woont nog steeds op het

terrein en kent zodoende vele
anekdotes. Vooraf aan de wandeling
worden de deelnemers ontvangen
met koffie en koek en na afloop is er
een klein buffet van Limburgse
hapjes.

De kosten om aan de wandeling
deel te nemen bedragen voor leden
10 euro en voor niet-leden 12,50 euro.
Aanmelden kan bij Klantenservice
De Zorggroep via 088 61 088 61 of
www.dezorggroep.nl/ledenorganisatie

Na 34 jaar bestuurslid en bijna 25 jaar voorzitter te zijn geweest heeft
José Bruggers besloten per 1 januari 2011 de hamer van het voorzitterschap
door te geven aan Jolanda Versteegen.
Het was geen makkelijke taak die
José de afgelopen 25 jaar als voorzitter heeft gehad. Maar hoe groot de
tegenslag ook was, José wist de groep
bij elkaar te houden en positief verder
te gaan.
Haar positieve instelling, haar
doorzettingsvermogen en haar

lange verhalen heeft het vroegere
Jongerenkoor en nu Vocalgroup Hoor’s
enorm veel gebracht.
Iedereen van Vocalgroup Hoor’s
wil José heel erg bedanken voor de
geweldige inzet de afgelopen jaren en
hoopt dat José nog lang als zingend lid
deel mag uitmaken van Hoor’s.

Gedichtendag 2011
Op donderdag 27 januari vindt de Gedichtendag 2011 plaats, het poëziefeest van Nederland en Vlaanderen.
Onder het motto ‘Vers bij vers’ ontvangen klanten in een aantal gemeenten waaronder Horst aan de Maas bij
vele bakkers, slagers, bloemisten en groentezaken op deze dag een gedicht bij hun inkopen. Ruim 250 winkeliers doen mee met deze actie.

MACHINE-METAAL-INDUSTRIE B.V.
Machine-Metaal-Industrie B.V. te Venray is een dynamisch
bedrijf, gespecialiseerd in hoogwaardige verspaningstechnieken.
MMI beschikt over een modern machinepark, bestaande uit
conventionele draai- en freesmachines en computergestuurde
CNC bewerkingseenheden. MMI kent een uitstekende reputatie
en werkt volgens de hoogste kwaliteitseisen. MMI is werkzaam
als toeleverancier voor diverse multinationals in zowel binnen- als
buitenland. Kwaliteit en vakmanschap zijn sleutelwoorden binnen
ons bedrijf.

Wij zijn momenteel op zoek naar een:

CNC-Draaier en CNC-Frezer
Ervaring in een soortgelijke functie is vereist. Het zelfstandig
instellen en/of programmeren van computergestuurde draaibanken of bewerkingscentra is wenselijk. Verder dient u bereid te
zijn tot het werken in 2 ploegendienst.

Tevens zijn wij op zoek naar een:

Calculator / werkvoorbereider
Ervaring in een soortgelijke functie is gewenst.
Wij bieden:
• Een zelfstandige en verantwoordelijke functie.
• Een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring.
• Uiteraard bieden we de mogelijkheid tot het volgen van
aanvullende opleidingen.
Interesse?
Spreekt de functie je aan, stuur dan een sollicitatiebrief naar
Postbus 32, 5800 AA te Venray of e-mail naar info@mmivenray.nl.
Nadere informatie kan ingewonnen worden bij Dhr. J. Kleuskens of
Mevr. A. van den Hout bereikbaar onder nummer 0478-582055.

Inwoners in het werkgebied
zijn uitgenodigd om gedichten in te
sturen voor de Gedichtendag. Twaalf
gedichten zijn uitgekozen en gedrukt
op briefkaarten. De verspreiding
van de ruim 32.000 kaarten loopt
via bibliotheken en verschillende
verswinkeliers. BiblioPlus organiseert
deze actie in samenwerking met

BiblioNu, Meralit ‘woord in beweging’,
Stichting Pen & Stem, De Vrije Dichters
Boxmeer, Schrijfkring Literair Café
Venray.
Bij BiblioNu in Horst wordt op
27 januari van 19.30 tot 21.15 uur het
poëzieproject van de derde klassen
van het Dendron College afgesloten.
Leerlingen dragen een zelfgeschreven

gedicht voor. Een jury, waaronder de
dichter Quirien van Haelen, zal het
mooiste gedicht uitkiezen. Verder zal
Quirien uit eigen werk voordragen en
geïnterviewd worden.
De avond wordt muzikaal
begeleid door leerlingen van het
Dendron en is voor iedereen gratis
toegankelijk.

Vogelcursus voor beginners
In februari start IVN de Maasdorpen een vogelcursus voor beginners. Een cursus voor mensen die de vogels
willen leren kennen, die in de tuin op het voerplankje afkomen of in bos en veld hun wandelingen begeleiden.
Onder het motto ‘al doende
leert men’, maken de cursisten
onder begeleiding van een ervaren
vogelaar zes wandelingen door een
gevarieerd natuurgebied. Kijkend
en luisterend leren de cursisten het
uiterlijk en de zang van algemeen
voorkomende vogels. En met een
beetje geluk zijn er af en toe ook
bijzondere waarnemingen van

zeldzame vogels. Er wordt gelopen
in twee kleine groepen. Het aantal
deelnemers is daarom beperkt, dus
wie het eerst komt, het eerst maalt.
De cursus vindt plaats in Horst
op zes zaterdagen in de ochtend:
19 februari, 12 maart, 2 april, 16 april,
30 april en 14 mei 2011. De deelnemers ontvangen een brochure met tips
over hulpmiddelen bij het ‘vogelen’

(vogelgidsen en verrekijkers) en een
korte beschrijving van de bouw van
vogels, hun eigenschappen en hun
gedrag. Voorkennis is niet nodig.
De cursus kost 25 euro.
Voor inlichtingen en aanmelding
neem contact op met Henny Grouls
via 077 398 29 71 of hje.grouls@
freeler.nl of kijk op www.ivn.nl/
maasdorpen.

Juezz.com in De Buun in Horst
Op zondag 23 januari speelt de band Juezz.com in Muziekcafé De Buun in Horst. De aanvang is om 18.00 uur
en de entree is gratis.
De achtmans formatie Juezz.
com is met hun muziek die een
combinatie is van jazz, blues en funk
een graag geziene gast in zalen en
op festivalpodia. De band zelf heeft
de laatste tijd behoorlijk gesleuteld
aan zijn repertoire dat onder andere

nummers bevat van ’bluesbeesten’ als
Debbie Davis en Jhonny Lang, als ook
Cold Blood. Maar ook bewerkingen van
James Brown, Tower of Power, Stevie
Wonder en Blood Sweat and Tears
komen langs.
De sound is het beste samen te

vatten als gitaarmuziek met een
3 man sterke blazerssectie en een
zangeres, die klinkt als een klok.
De leden van de band hebben vrijwel
allemaal een zeer brede muzikale
ervaring, die ze met zichtbaar plezier
in Juezz.com samenbrengen.
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Elke maand Open Coffee
in Tante Jet
De Open Coffee in Meerlo-Wanssum wordt definitief voortgezet. Na twee succesvolle edities in het sfeervolle
etablissement van Tante Jet in Blitterswijck heeft de organisatie besloten om voortaan elke derde vrijdag van de
maand Open Coffee Meerlo-Wanssum te houden.
In Meerlo-Wanssum is het idee
ontstaan binnen een werkgroep van
SOS Meerlo-Wanssum. De organisatie
is in handen van Myrke Stalman en
Chiel van der Linden. De eerste twee
Open Coffee’s werden bezocht door
totaal zeventig gasten. Er wordt tijdens
de Open Coffee in Tante Jet uitsluitend
fair trade koffie en thee geschon-

ken. Elke keer is er een drie minuten
durende01
inspiratie van een ondernemer
10 en is er de mogelijkheid
of professional
voor bezoekers om deel te nemen aan
de blikopener. Even kort brainstormen
met collega’s over pakkende vragen.
De Open Coffee is een nieuwe vorm
van netwerken voor professionals en
ondernemers. De informele sfeer is erg

belangrijk, niets moet en alles is mogelijk. En elke ondernemer en professional is van harte welkom: elke derde
vrijdag van de maand van 8.30 tot
10.00 uur. De eerstvolgende bijeenkomst is aanstaande vrijdag 21 januari
bij Tante Jet aan de Veerweg te
Blitterswijck. Meer info:
www.sos-meerlowanssum.nl
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Hoorcentrum Horst opent
haar deuren
Zaterdag wordt Hoorcentrum Horst geopend. Deze nieuwe winkel die gevestigd is in de ruimte in De Smidse
in Horst is de eerste zogeheten audicien in Horst. Eigenaars Huub en Marga Braken hebben het volste vertrouwen
in het succes van de zaak.
Het is voor Huub en Marga
Braken niet de eerste keer dat ze een
gehoorspeciaalzaak hebben. Marga
Braken: “We hebben zestien jaar een
vergelijkbare zaak in Geldrop gehad.
We hadden het op een gegeven
moment zo druk dat we zeven dagen
in de week aan het werk waren. Toen
hebben we de winkel verkocht aan
een keten, maar dat hadden we achteraf gezien nooit moeten doen. We
waren onze vrijheid kwijt en konden
de klant niet meer zo helpen als we
gewend waren.”
Na enkele jaren nog onder de
vlag van de keten te hebben gewerkt,

gaan Huub en Marga nu hun kansen
beproeven in Horst. Voor het echtpaar
geen verrassende keuze. “Mijn man
had al langer Horst als locatie op het
oog. Het heeft een groot verzorgingsgebied en er zit nog geen audicien. En
de mensen uit Horst zijn erg prettig
om mee om te gaan. Bijvoorbeeld
Helmond en Weert kennen toch een
ander publiek.”
De locatie in de Smidse is voor
Marga ideaal. In de cafés tegenover
zitten de hele dag 55-plussers, onze
grootste doelgroep. Daarnaast is het
een mooie plek met volop parkeergelegenheid achter het pand.”

Op het bericht dat Marga en
Huub een nieuwe zaak gingen
openen, kwamen direct positieve
reacties, waaronder van voormalige
klanten uit Brabant. “Als klanten het
weten, hebben ze er best een half
uurtje rijden voor over”, reageert
Marga.
Zaterdag gaat de winkel voor het
eerst open voor publiek. Dan kunnen
bezoekers kennismaken met de speciaalzaak in hoortoestellen. Vanwege
de verwachte drukte worden die dag
nog geen gehoortesten afgenomen,
maar daar is volgens Marga Braken
later nog volop de tijd voor.

Starters in de regio
Rariool
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website

Rariool
Frank Ramaekers
Past. Hendriksstraat 14
Griendtsveen
06 23 49 32 00
framaekers@hotmail.com
www.rariool.nl
(in ontwikkeling)
gemeentelijke
dienstverlening
augustus 2010

rioolheffing) en verzorgt het
bedrijf databeheer om rioleringsgegevens van putten en
leidingen op orde te krijgen. Er
worden bijvoorbeeld rioolinspecties uitgevoerd en uit dit
filmmateriaal maatregelen
bedacht. Denk aan het verwijdeSector
ren van ingegroeide boomwortels. Als dat bekend is wordt
Start
gekeken hoe er op korte en
langere termijn mee om te
Activiteiten
gaan. Dit is voor ieder dorp, wijk
Voor gemeenten en bedrijven of straat verschillend.
gaat Rariool aan de slag om
Rariool maakt samen met de
zaken rondom hun riool in goede opdrachtgever een slimme
banen te leiden. Vaak is voor het planning in de tijd. Als toch een
beheer onbekend waar de
stuk weg vervangen moet
riolering precies ligt, bijvoorworden, wordt er direct gekeken
beeld hoe groot, hoe diep, hoe
of de riolering ook aan vervanlang, de leeftijd en waar naar
ging toe is. Dit betekent maar
toe. Vergelijk het met een huis:
één keer graafwerkzaamheden
je weet (misschien) ongeveer
en overlast voor de bewoners.
waar de riolering loopt, maar de Daarnaast is het in deze tijd zeer
kenmerken ervan zijn onbekend. belangrijk om veel aandacht te
Wie is op welk punt veranthebben hoe je moet omgaan in
woordelijk voor de riolering?
een wijk of gebied met regenWaar loopt de grens tussen
water. Voeren we af of laten we
eigen terrein en de gemeentedit in het gebied?
grond; bijvoorbeeld belangrijk
Doelgroep
bij verstoppingen (wie betaalt
Gemeenten en bedrijven
de ontstoppingskosten).
Rariool probeert voordat in
Onderscheidend vermogen
de toekomst afvoer van rioolwaOp een plezierige, ontspannen
ter niet meer lukt beheerzaken
wijze met klanten nadenken over
in beeld te krijgen zodat men
erop kan anticiperen en eventu- hun rioolbeheer. Met zijn
technische, specialistische kennis
ele overlast en schade beperkt
kan Frank Ramaekers op een
kunnen worden.
persoonlijke wijze deskundigheid
Verder begeleidt Rariool
in allerlei facetten belichten en
onderzoek om bijvoorbeeld
kosten en baten van riolering in slim en efficiënt naar oplossingen toewerken.
beeld krijgen (bepalen van de

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl
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Ad ve r torial

De voet als basis van
ons pijnvrije bewegen
Podotherapie Thijssen&Gubbels
uit Blerick en Horst: “Vanuit de voet
kunnen veel klachten voortvloeien.
Van klachten in de voet zelf tot
rugklachten”. Het goed functioneren van uw voet is van wezenlijk
belang. Hebt u een doorgezakte
voet, dan zal uw knie naar binnen
draaien en uw bekken kantelen.
Hierdoor staat uw lichaamshouding
uit balans en kunnen zich legio
klachten voordoen.

en een dynamische RS-scan. Middels
bijvoorbeeld podotherapeutische zolen
kan uw voetstand verbeterd worden,
waardoor klachten tot het verleden behoren. Goed schoeisel is daarbij ook van
belang. Zodra u op een goede stabiele
schoen loopt, zal uw voet ondersteund
worden, waardoor dit meer effect op uw
klachten zal hebben. De podotherapeut
is een HBO-opgeleide paramedicus en
aan kwaliteit getoetst door de Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten
(www.podotherapie.nl).
Voor de meer reguliere voetverzorVeelvoorkomende klachten zijn
ging (likdoorns verwijderen, behandepijnlijke eeltplekken, hielspoor, spierlen/voorkomen van ingroeiende nagels,
overbelastingen, kapselirritatie onder
schimmeldiagnostiek e.d.) kunt u terecht
de bal van de voet en zenuwinklemmingen in de voorvoet. Tevens zien we bij Wilmie Sleegers die haar praktijk
vaak knieklachten en lage rugklachten. onder hetzelfde dak heeft als podotheOm deze klachten op te lossen is goed rapiepraktijk Thijssen&Gubbels. Zij heeft
zich gespecialiseerd in behandeling van
onderzoek nodig om de behandeling
tot een succes te maken. Hierbij wordt de reumatische en diabetische voet
(vergoeding door zorgverzekeraar vaak
gebruik gemaakt van een 3D-scan

mogelijk). De praktijk is aangesloten
bij het KRP (KwaliteitsRegisterPedicure). Maar ook voor de broodnodige
ontspanning kunt u bij de pedicure
aankloppen. Laat uw benen eens lekker verwennen met een cosmetische
behandeling en ervaar de luxe van een
weldadig voetenbad met daarna een
peeling, vervolgens een masker en tot
slot een heerlijke massage.
Voor meer informatie over de
(reumatische en diabetische) voet kunt
u even een kijkje nemen op website
www.pedicurepraktijkwilmie.nl Hier
staan enkele handige tips op die u in
acht kunt nemen over de dagelijkse
voetverzorging en uiteraard kunt u
altijd vrijblijvend bellen (telefoonnummer) voor een informatief gesprek of
om een afspraak te maken.
Wilmie Sleegers Provoet Pedicure
Telefoonnummer: 06 28 83 98 78

DEREK

BELGISCH THEATERDIER PUR SANG

ONCERTEN.N
SCONC
INUSC
R
B
M
L
A
C

Kennel Janslust
Ook het vakantieadres voor
úw labrador of teckel

info: 0478-581531 of bekijk
de site www.janslust.nl

Burg. Cremersstraat 62
Grubbenvorst
T 077-366 16 18

Voor al uw strijk-, verstel- en stoomgoed

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum
Tel: 06 - 467 15 868 info@strijkservicesevenum.nl

www.strijkservicesevenum.nl
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Open Coffee
Spetterende communieshow
Horst aan de Maas
uniek in zijn concept van Jansen-Noy en L1
Het Parkhotel in Horst is dinsdag 25 januari weer de locatie voor de
derde Open Coffee Horst aan de Maas. De netwerkbijeenkomst onderscheidt
zich van andere Open Coffees door een unieke aanpak.

Tijdens Open Coffee-bijeenkomsten krijgen ondernemers de
mogelijkheid om op een laagdrempelige manier te netwerken. In het
Parkhotel wordt daarnaast tijdens
iedere bijeenkomst een thema
uitgelicht. Dit thema wordt voor
geïnteresseerden in een aparte
ruimte besproken. Zo stond tijdens de

bijeenkomst van dinsdag 28 december
het thema ’Vermogensetikettering.
Let op de kosten!’ centraal. De
laatste dinsdag van januari kan er
gediscussieerd worden over de juiste
marketingstrategie en een correcte
naleving hiervan. De Open Coffee op
dinsdag 25 januari begint om 8.45 uur
in het Parkhotel in Horst.

Limburgs
ondernemerschap
agrarische sector
wordt bevorderd
Dankzij een kapitaalinjectie van het Limburgs Economie Versnellingsfonds (LEF), het gezamenlijke fonds van de Rabobanken in Limburg, zal in
2011 en in 2012 ondernemerschap in het Greenportgebied op drie
verschillende niveaus bevorderd gaan worden.
Ten eerste zal er een nieuwe
opleiding voor glastuinbouw en boomkwekerij worden gelanceerd. Deze
opleiding wordt verzorgd door Karpos
(werken en leren), een gezamenlijk
initiatief van AB Limburg en Citaverde
College. De toegevoegde waarde van
de nieuwe opleidingen glastuinbouw
en boomkwekerij zit vooral in het werven, opleiden en bieden van werk aan
25 kandidaten die aan de slag kunnen
in de primaire agrarische sector in
het Greenport-gebied. De opleiding is
geheel nieuw en wordt ontwikkeld in
nauwe samenwerking met de sector.
Daarnaast wordt er een HR-kennisplatform opgericht en zullen agrarische ondernemers worden bijgestaan
door AB Limburg in het professioneel
vormgeven van hun HR-beleid. Voor
ondernemers in de primaire sector
ligt er een uitdaging om prioriteit te
geven aan het opleiden en ontwikkelen van medewerkers. Dit is mede
als gevolg van de economische crisis
achtergebleven. Het HR-kennisplatform
gaat ondernemers ondersteunen in
het ontwikkelen en uitvoeren van een
professioneler HR-beleid, gebaseerd

op het binden, boeien en ontwikkelen
van medewerkers. Het platform gaat
een combinatie bieden van HR-scans,
adviestrajecten en gerichte scholing en
training. Daarnaast krijgt dit platform
een ontmoetingsfunctie voor ondernemers.
Voor Citaverde College wordt het
door een financiële bijdrage én door
de inzet van medewerkers van de
Rabobank en hun ledenraad mogelijk
gemaakt nog meer ondernemerschap
en kennis van het vakgebied in hun
reguliere MBO-opleidingen en stages
aan te bieden. Dankzij de bijdrage van
het LEF zullen de agrarische MBOopleidingen extra dagdelen praktijklessen gaan bieden. Samen met de
afdeling Food & Agri van Rabobank
Maashorst zal samenwerking worden
gezocht met toonaangevende bedrijven die de leerlingen praktijklessen
bieden volgens de nieuwste vakinzichten en met de meest moderne
technologie. Deze praktijklessen op
niveau zorgen voor vergroting van
het vakmanschap van de leerlingen
waardoor ze nog beter voorbereid zijn
op hun toekomstige werk.

Veel bewonderende ooh’s en aah’s klonken er afgelopen zaterdag bij de communieshows van Jansen-Noy, in
stapperij De Gaper in Sevenum. Niet zo gek, met al dat moois wat er te zien was op de catwalk. Maar liefst vijftien
kidsmodellen showden communiekleding. En ook de vaders, moeders, opa’s en oma’s ontbraken niet, eveneens
feestelijk aangekleed in outfits uit de collectie van Jansen-Noy.

Annelies Ewalds, inkoopster van
de Jansen-Noy Junior Store vertelt:
“Met de communie wil iedereen er
graag feestelijk uitzien. Wit blijft
natuurlijk een belangrijke kleur, zowel
voor de meiden als voor de jongens.
Maar er zijn veel variaties mogelijk;
dit jaar zien we voor de meiden
vooral veel laagjes en naast wit ook

blauw, zilver en lieve bloemenprints
als leuk accent. De jongens zijn
helemaal hip met een gave blazer of
kleurige polo met daaronder een
leuke blouse.”
Maar het draaide afgelopen
zaterdag niet alleen om mooie
kleding. Verschillende optredens
zorgden voor een spetterend geheel.

Joes (uit de musical Kruimeltje) en
Manouk (uit de Sound of Music)
zongen samen een prachtig nummer uit de musical Ciske de Rat.
Daarnaast zorgden de vijf finalisten
van het KVL voor een wervelend
optreden met hun nummer ‘Gepimpt’.
Een enkel traantje werd weggepinkt
toen Eva Wijnen het gevoelige ‘Use
Somebody’ zong en Julia Bijlmakers
trad op met een nummer uit Kinderen
voor Kinderen. Natuurlijk was er ook
ruimte voor de communiegedachte;
Veerle, Inge en Moud uit Melderslo
vertelden wat de communie doen
voor hen betekent. De presentatie
werd verzorgd door Merel en Paulien
van Kinjerkroam en natuurlijk was ook
Jippe van de partij.
Iedereen die benieuwd is
geworden naar dit spektakel is aan te
raden op zaterdag 29 januari, zondag
30 januari en woensdag 2 februari
naar L1 te kijken. De zender verzorgt
dan een speciale communicantenuitzending van het programma
Kinjerkraom, met daarin onder andere
de modeshow van Jansen-Noy.

100den showmodellen met

50% KORTING!

om plaats te maken voor onze nieuwe collectie;
banken, fauteuils, eethoeken, slaapkamers,
tienerkamers, boxsprings, linnenkasten, etc……
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De op één na meest gastvrije gastvrouw uit Melderslo

Sylvie Bexkens tweede op Horecava in
Amsterdam
verrassing. “Ik moest een voorwerp of
artikel meenemen dat symbool stond
voor onze gastvrijheid en moest dit
toelichten aan een jury. Eerder zou er
op locatie een filmpje gemaakt worden
in het bijzijn van een jurylid, maar
door de hoge waterstand van de Maas
hadden we het restaurant uitgeruimd.
We hebben toen maar elders op een
locatie gefilmd. De jury stelde vragen
aan de hand van het vertoonde filmpje
en het voorwerp dat ik had meegenomen,” aldus de gastvrouw.

Met een deurmat
in de hand

De Melderslose Sylvie Bexkens, de op één na meest gastvrije gastvrouw van Nederland
De 34-jarige uit Melderslo afkomstige Sylvie Bexkens is op de Horecava in Amsterdam als tweede geëindigd als
meest gastvrije gastheer/-vrouw van Nederland. Sylvie is als gastvrouw werkzaam in Cuisine de la Meuse van het
Maashotel in Broekhuizen. Gastvrouw Esther Schoneveld, werkzaam bij Droste’s Dineren & Logeren uit Tubbergen
eindigde op de eerste plaats.
De Horecava is een horecavakbeurs
die van 10 tot en met 13 januari plaatsvond in de RAI te Amsterdam. Op de

Horecava staan bedrijven die producten
leveren aan de horeca. Een onderdeel
van de beurs is de uitverkiezing van

meest gastvrije gastvrouw/-heer van
Nederland. Voor Sylvie Bexkens was
de tweede plaats een aangename

Sylvie had een deurmat meegenomen met daarop de tekst: welkom.
“Dat is immers ook het eerste wat
je zegt tegen gasten wanneer deze
binnenkomen”, licht zij haar keuze
toe. Bexkens was door een leverancier
van truffels aan Cuisine de la Meuse
opgegeven voor de wedstrijd in
Amsterdam. “Men wordt voorgedragen
om mee te mogen doen maar jezelf
opgeven mag ook. Ik zou mijzelf niet
hebben opgegeven maar achteraf vind
ik het wel een hele eer dat uit de duizenden gastvouwen/-heren ik zover

gekomen ben”, aldus de nuchtere
Melderslose.
De prijs die ze mocht ontvangen, bestaat uit een oorkonde, een
medaille, bloemen, champagne, een
schildje met opdruk Gastheer/-vrouw
2011, een wijnglazenset, en de eer.
“Die prijzen zijn leuk maar de ervaring
en dat ik daar stond als één van de
drie beste gastvrouwen of -heren van
Nederland was voor mij super”, relativeert ze haar bevindingen. Een volgende keer doet Sylvie niet meer mee.
“Nee, ik heb deze prestatie geleverd
en volgend jaar mogen andere kandidaten proberen hoog te eindigen.”

Hegelsomse kookbelofte komt eraan
Naast Sylvie Bexkens wist Cuisine
de la Meuse ook met Hans Machura
4e jaars leerling kok een puike prestatie neer te zetten. De uit Hegelsom
afkomstige Machura werd tweede
tijdens voorrondes voor het Nationaal
Kampioenschap Koken voor jonge
koks. Machura mag nu deelnemen aan
de halve finale van het NK koken voor
jonge koks op 23 en 24 maart in AHOY
te Rotterdam.

Te huur:
een goed geisoleerde

schuur

van ca 2000 m2
voor langdurige opslag e.d.
ruime parkeergelegenheid
en goed omsloten in de
omgeving van Horst
Info: dhr P. Verschure
T: 0653-697823
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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: 077 366 12 70 optie 1
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 11 22 en 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

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 t/m 27 januari
Kiesmondzorg Velden
Margrietstraat 3, Velden
T 077 472 24 86

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
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Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Spijkerbroekhangen
vr 21 en zo 23 januari
Locatie: De Lange

Open Noord Limburgse
Snelschaakkampioenschappen

America
Ruilbeurs

zo 23 januari 10.00-13.00 uur
Locatie: Peelmuseum

Broekhuizenvorst

Kerkdiensten
America
zondag

Broekhuizen

Bad Medicine
(Bon Jovi tribute band)

Broekhuizenvorst

za 22 januari 22.00 uur
Locatie: De Lange

zondag

zaterdag

JUEZZ.com

Griendtsveen

Melderslo

Za 22 januari 20.00 uur
Organisatie: Fanfare Renantia
Locatie: gemeenschapshuis
De Zaal

zo 23 januari 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

zo 23 januari 18.00 uur
Locatie: De Buun

Demonstratie wijn maken
door Dionysos

Sevenum
Bintjesfest

Heilige mis

Heilige mis

Heilige mis

zondag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

za 22 januari 20.00 uur
Locatie: café ’t Stammineke

Opening de Wingerd

Horst (Norbertus)

vr 21 januari 19.00 uur
Locatie:

zaterdag
donderdag

Carnavalskledingbeurs

Jong Talent

Kronenberg

za 22 januari 11.00-12.30 uur
Organisatie: toneelvereniging
Poespas
Locatie: zaal Debeije

za 22 januari
Locatie: Stapperij de Gaper

zaterdag

Tienray

zondag

Hakke Stoeke Party

Meerlo

Pronkzitting

za 22 januari
Locatie: OJC Gaellus

zondag
donderdag

vr 21 t/m zo 23 januari
Organisatie: D’n Dreumel
Locatie: Gasthoês

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

Melderslo

Carnaval bij

19.00

09.45

09.30

Horst (Lambertus)

Stroave & Soundbite

Horst

19.15

Hegelsom

woensdag
donderdag
vrijdag

Hegelsom

10.00

Griendtsveen

vr 21 en za 22 januari
Locatie: OJC Walhalla

Grubbenvorst

10.00

Grubbenvorst
zaterdag

zo 23 januari 14.00-16.00 uur
Organisatie: Con Brio
Locatie: Kasteel Ooijen

Verjaardagsconcert in
Spaanse sferen

Heilige mis

za 22 januari 10.30-16.45 uur
Locatie: café de Leste Geulde

Winterconcert

Heilige mis
Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

19.00
08.30

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Lottum

zaterdag
maandag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zondag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Ukken Bal en Kinder Bal
Zondag

Kinder Bal

14:30 – 18:30 uur
(voor alle families)

Ukken Bal

Maandag 10:30 – 13:00 uur

(voor families met kinderen tot 6 jaar)

Verloskundige zorg

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

AGENDA

service 27

Dinsdag

14:30 – 18:30 uur

Kinder Bal

10:30 – 13:00 uur

Ukken Bal

14:30 – 18:30 uur

Kinder Bal

(voor alle families)

(voor families met kinderen tot 6 jaar)
(voor alle families)

Luchtkussen, carnaval dansen,
speeltoestellen en veel meer!

tis!

Entree gra

Feesterij en Danserij Froxx Venrayseweg 116, 5961 AJ Horst
tel: (077) 4770111 . www.froxx.nl . A73 afrit 10

donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

De tijden die hier zijn
afgedrukt zijn standaardtijden.
Voor afwijkende tijden van
kerkdiensten verwijzen wij
u naar de desbetreffende
parochie.
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LAAGSTE PRIJZEN!
BESTE SERVICE

!
G
N
I
M
I
U
OPR

IN ALLE FILIALEN

499
399

WASAUTOMAAT
VANAF € 249

Minder kreukvorming dankzij Easy Iron II.
Energieklasse A+ = tot 10% zuiniger.
Zeer laag waterverbruik: 42 liter.
Eco spaarprogramma.

288
óf 10x €

28,80

FULL HD LCD BREEDBEELD TV
•
•
•
•

.

0L
19

CONDENSDROGER

449
349

•
•
•
•

16 programma’s.
Links / rechts draaiend.
Extra grote vulopening.
Indicatie waterreservoir vol.

90

245
óf 10x €

L.

599
499

24,50

349
óf 10x €

34,90

599
499

VRIESKAST
•
•
•
•

Regelbare thermostaat.
70 liter inhoud.
Transparante vrieslades.
Energieklasse A.

VAATWASSER

299

óf 10x € 29,90
STARTTIJD-KEUZE
• 12 couverts inhoud.
• Aquastop met levenslange garantie.
• In hoogte verstelbare bovenkorf.
• Zeer zuinige energieklasse AAA.

69

MAGNETRON
20 LITER INHOUD
• 800 Watt vermogen, timer tot
35 minuten.
• 5 vermogensstanden, glazen
draaiplateau.
• Automatische ontdooistand.

149
99

69

DIGITALE FOTOCAMERA

• 12.1 Megapixels resolutie.
• 3x optische zoom, SteadyShot.
• 7.6 cm LCD kleurenscherm.
• Gezichtherkennings-technologie.

79
69

49

ALLES-IN-ÉÉN PRINTER
• Afdrukken, scannen en
kopiëren.
• Tekstdocumenten en foto’s van
fotolabkwaliteit.
• Epson DURABrite Ultra-inkt.

250 GB
2 GB
HARDE SCHIJF

INTERN GEHEUGEN

39.6
CM
= 15.6 inch

2000 WATT

DVD-RECORDER + 160 GB HARDE SCHIJF
• 160 GB = tot 455 uur opnemen.
• Elektronische programmagids.
• HDMI-, 2x USB en videocamera aansluiting.
• Digitale Music Jukebox, speelt ook DivX.

188

69
59

• Snel MP3’s maken van CD’s!
• Progressive Scan Component video.
• Speelt o.a. CD / (S)VCD / DVD, DVD-R(W) / +R(W) / DivX.
• Hi-Speed USB 2.0 koppeling.

39

29,90

DVD Front Surround systeem.
Weergave van DVD, MP3/WMA/WAV/JPEG en MPEG-4 (ASF)/-2/-1/DivX®.
Bediening via handig aanraakscherm.
Dolby Digital/DTS decoders, USB muziek (CD) opnemen. OP=OP!

599
499

369
óf 10x €

NOTEBOOK

+ GRATIS PARKETBORSTEL
• Optimaal schoonmaak resultaat.
• HEPA AirSeal en wasbaar HEPA 12-ﬁlter.
• Twee comfortabele handgrepen.
• Actieradius van maar liefst 10 meter.

399
299

DVD-SPELER + DIVX

óf 10x €

KRACHTIGE STOFZUIGER

AFZONDERLIJKE
INKTPATRONEN

99
79

299

2.1 HOME CINEMA SYSTEEM

•
•
•
•

99

399
359

249
199

159

GRATIS DISNEY
FILMPAKKET t.w.v. € 45,-

190 liter koelen.
90 liter vriezen.
Anti-Bacterie systeem.
3 vriesladen.

199
159

SYNN-LUX

49,70

ENERGIEKLASSE A+

7 KILO INHOUD
•
•
•
•

óf 10x €

400
WATT!

KOEL / VRIES
COMBINATIE

GEEN AFVOER NODIG

497

699
599

BRAVIA ENGINE 2.
Geschikt voor Ziggo.
4x HDMI.
2 JAAR GARANTIE.

•
•
•
•

36,90

Intel Celeron processor 900.
250 GB harde schijf, 2 GB DDR3 intern geheugen.
WiFi 802.11b/g/Draft-N, 5-in-1 cardreader.
Intel GMA 4500M shared, OP=OP!

*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 januari 2011).

•
•
•
•

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%

10

€

500,00

€

1.500

0,00%

10

€

1.500,00

€

2.500

0,00%

10

€

2.500,00

€

2.500

€

68,39

15,00%

48

€

3.282,66

€

5.000

0,00%

10

€

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 vanaf 11.00 uur open.

HORST

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

m190111

1400 TOEREN WASAUTOMAAT
EXTRA ZUINIG
ENERGIEKLASSE A+

94
CM
= 37 inch

