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Brute moord op geitje
Een laffe daad. Andere woorden met een zwaardere
lading zijn eveneens van toepassing op de moord op een
geitje in de dierenweide van Kasteelpark Ter Horst.
Het diertje werd doodgeknuppeld. De vier beheerders
van de weide hebben er geen woorden voor.
“Het was maar goed dat ik er bij uitkwam”, aldus een
van de vier beheerders die anoniem wil blijven: “Als onze

vrouwelijke kracht er bij uitgekomen
was, had ze een hartaanval gekregen.
Ik heb meteen mijn schoondochter
gebeld en die is onmiddellijk hierheen
gekomen, zodat ze mij kon helpen en
ondersteunen. Ik ben er echt een paar
dagen vanaf geweest.” De dieren in de
dierenweide bleven tot nu toe gespaard

Hoop voor Medisch Centrum Meerlo
Er lijkt toch een oplossing in zicht voor het geplande Medisch Centrum Meerlo. De gemeente is van plan om
het voormalige gemeentehuis in Meerlo zelf te gaan verbouwen en verhuren.
Het pand zou aanvankelijk van
de gemeente worden overgenomen
door apotheker Jan Vinks en fysiotherapeut Loek Perry. De partijen
werden het echter niet eens over
het verkoopbedrag. Wethouder Leon
Litjens liet tijdens de raadsvergadering van dinsdag weten dat er sprake
was van twee taxaties van het pand:
800.000 en 1,5 miljoen euro. Om die
reden had de wethouder om een
derde taxatie gevraagd. Aan de hand
daarvan werd de vraagprijs vastgesteld op 1,5 miljoen euro. Die prijs
was te hoog voor potentiële kopers
Vinks en Perry. Daardoor kwamen de

plannen voor een medisch centrum in
Meerlo in gevaar.
Niet alleen de potentiële gebruikers van het pand hadden hun zorgen
over deze ontwikkelingen. Vanuit
Meerlo en omliggende dorpen uitten
diverse inwoners hun angst voor het
verminderen van de leefbaarheid als
er in Meerlo geen plaats meer zou zijn
voor een huisarts, fysiotherapeut en
apotheek. In een brief riep de dorpsraad van Tienray het college op om
hun verkiezingsbeloften na te komen
en de leefbaarheid in de dorpen van
de voormalige gemeente MeerloWanssum te blijven garanderen.

Omdat de onderhandelingen
vastliepen gaat de gemeente nu
onderzoeken of het mogelijk is om het
voormalige gemeentehuis voorlopig
in eigen beheer te houden en zelf te
verbouwen en verhuren. “Hoewel het
pand voor 0 euro op de balans staat,
zou je kunnen denken dat de huur
laag zal zijn. De huurders moeten
echter rekening houden met een
realistische huurprijs”, liet Litjens
weten tijdens de raadsvergadering
van dinsdag.
Volgens Litjens zijn er beleggers
geïnteresseerd om het pand uiteindelijk van de gemeente over te nemen.

van vandalisme. De beheerder: “Bij de
schuilhutjes vinden wel vaker vernielingen plaats. De vuilnisbakken vliegen
geregeld in de fik. Dat gebeurt bijna
altijd op vrijdagavond. Ik weet niet of
de politie daar iets aan kan doen.”

Het mooiste geitje
dat er rondliep
Het vermoorde geitje was twee
jaar oud en een opvallende verschijning
door haar bruine vlekjes op de witte
vacht: “Het mooiste geitje dat er rondliep.” Behalve het gedode geitje, raakte
één ander geitje gewond: “Dat diertje
kon daags erna de kop niet naar onderen bewegen. Nu gaat het gelukkig
weer beter. De geitjes durfden in het

weekend niet eens meer naar het hek
toe, toen er mensen met brood stonden. Ze bleven angstvallig bij elkaar
staan, ze waren doodsbang. Ik heb zelf
voortaan schrik om er naartoe te gaan;
je weet niet wat je aantreft.”
De politie heeft het misdrijf in
onderzoek, meldt een woordvoerder:
“Op de plaats van het misdrijf hebben we handschoenen gevonden.
Die hebben we naar de technische
recherche gestuurd. Misschien treffen
we DNA aan, of heeft de dader een
wondje gehad en kunnen we bloedsporen traceren. Het kan echter wel enkele
weken of maanden duren voordat we
meer weten. De recherche heeft het,
met onder andere die moordzaak in
Blerick, erg druk.”

KOOPAVOND vrij 11, 18, 25 feb en 4 mrt
KOOPZONDAG zon 13 en 20 feb

Meterikseweg 66, Horst
www.feestshopper.nl | www.greef.nl
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Opnieuw protest tegen
komst Albert Heijn
Het was een drukte van jewelste tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond. Supermarktondernemers en
hun personeel kwamen naar de vergadering om hun bezwaren te uiten tegen de mogelijke komst van Albert Heijn
naar Horst.
Henk van den Beuken, eigenaar
van Spar America, liet tijdens de
bijeenkomst weten dat ook de kleine
supermarkten uit de dorpen rondom
Horst het moeilijk zullen krijgen als er
nog een supermarkt in Horst bij komt.
“Wij als Spar zien de Albert Heijn als
een bedreiging voor ons voortbestaan.
Er zal sprake zijn van een afvloeiing
van klanten wat de leefbaarheid in de
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dorpen in gevaar brengt”, aldus Van
den Beuken.
Wil Lucassen van Plus-supermarkt
in Horst sprak voor de tweede keer in
de gemeenteraad. Hij richtte zich met
name tot wethouder Leon Litjens. “Bij
het project rond het voormalige Albert
Heijn-pand dreigt een behoorlijk scheve
schaats gereden te worden. Vanaf het
moment dat hier plannen voor werden

gemaakt is een mistgordijn opgetrokken”, vertelde Lucassen.
Wethouder Litjens liet in een
reactie opnieuw weten dat de plannen
passen in het bestemmingsplan en dat
hij de markt zijn gang wil laten gaan.
“Concurrentieverhoudingen zijn geen
onderdeel van de afwegingen die bij de
verlening van een vergunning worden
meegenomen”, aldus de wethouder.

Extra parkeerplaatsen in Horst
Het centrum van Horst krijgt zestig extra parkeerplaatsen. Dat zijn er
minder dan de ondernemers gehoopt hadden.
Horst aan de Maas heeft besloten om parkeerplaats P2 (bij de
supermarkten Lidl, Plus en straks
Albert Heijn) flink uit te breiden. De
gemeente heeft daarvoor grond verworven. De uitbreiding is hard nodig
omdat er tijdelijk ongeveer zeventig
parkeerplaatsen vervallen vanwege de
werkzaamheden bij het Cuppenpedje,
waar aan de Hoofdstraat een winkel- en appartementencomplex moet
verrijzen.

Nadat de werkzaamheden bij het
Cuppenpedje voltooid zijn, zijn er in
totaal ongeveer honderd parkeerplaatsen bijgekomen. Een noodzakelijke
toename, omdat er tijdens piekmomenten (op vrijdag en zaterdag) te
weinig parkeerplekken zijn. In een
eerder stadium gaven de ondernemers
aan dat de problematiek met deze
geplande uitbreiding niet helemaal opgelost is. De gemeente zoekt nog naar
verdere uitbreidingsmogelijkheden.
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Onder het genot van een kop
koffie en een stuk vlaai wil de dorpsraad graag horen van de inwoners
wat er speelt in Griendtsveen en

wat er kan worden gedaan om het
wonen in het dorp aangenamer te
maken. De avond begint om 20.00
uur in De Zaal in Griendtsveen.

Dorpsraad America
Op woensdag 16 februari is er weer een openbare dorpsraadvergadering in America.
De vergadering begint
om 20.00 uur in Aan de Brug.
Op de agenda staan naast de
ingekomen stukken en lopende
zaken onder andere GVVP, DOP,

Zwarteplakheide, America in het
Groen, Groen onderhoud, het
gezondheidscentrum, afsluiting
Schiksedijk, VVN, overlast trein,
America dat stiet en de Bieb.

Jantje Beton Collecte Horst
Van 14 tot en met 19 februari vindt in Horst de Jantje Beton Collecte
plaats. In deze week gaat Scouting Horst de straat op om geld op te halen.
Scouting Horst mag de helft van de collecteopbrengst zelf besteden.
Met de andere helft van het geld
steunt Jantje Beton tal van initiatieven, projecten en activiteiten. Hierbij
wordt extra aandacht besteed aan
kinderen in aandachtswijken en
kinderen die in de verdrukking zijn
gekomen door problemen thuis.
Jantje Beton stimuleert spelen in
de buurt. Als kinderen spelen, hebben
ze niet alleen plezier, ze doen ook
allerlei indrukken en ervaringen op

die goed zijn voor hun ontwikkeling.
Met name voor kinderen die door
omstandigheden in de verdrukking
dreigen te komen, is dat extra belangrijk. Daarom bedenkt, financiert en
organiseert Jantje Beton projecten om
juist deze kinderen spelenderwijs voor
te bereiden op een actieve deelname
aan onze samenleving. Want door
kinderen samen te laten spelen, leren
ze samenleven.

Verras boerenbruidspaar,
de prins en
zijn prinses!
Ovivo - Heesweg 9, Meerlo
Voor openingstijden 0478-697271 of www.ovivo.nl

P.J.C. van Vegchel b.v.

Cateringservice

Vrachtwagenchauffeur
gezocht

Jolanda Pouwels

Voor bloemen en plantentransport in de regio.
Gedurende de maand april/mei
± 40 uur in de week

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst

Voor meer info of sollicitaties:

Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

De Dorpsraad van Griendtsveen organiseert op woensdag 16 februari
een buurtavond. Tijdens die avond worden inwoners van Griendtsveen
uitgenodigd om te komen ’buurten over Griendtsveen’.

PLANTENKWEKERIJ

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.

Buurtavond Griendtsveen

Plantenkwekerij van Vegchel
Molengatweg 2d, Horst
06-54315463 (nico)
n@plantenkwekerijvanvegchel.nl

Wij zoeken
een kapster

www.ikzoekeencontainer.nl

www.kapperscompanyhorst.nl

tel. (077) 320 97 00

Verkoop & Reparatie
Rolluiken & Zonwering
info@zonneklaar.net
www.zonneklaar.net
Ron van Gool 06 202 88 600

Voor al uw: koude schotels
koude en warme buffetten
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl
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Drie winnaars een ronde verder

Voorleeskampioenen
Horst aan de Maas bekend
Onder grote belangstelling vond afgelopen zaterdag het kampioenschap voorlezen plaats in BiblioNu Horst.
Maar liefst twaalf schoolkampioenen deden mee aan deze voorleeswedstrijd. De eerste drie plaatsen mochten
door naar de volgende ronde. Maureen van Oorschot van basisschool De Peddepoel uit Wanssum, Fenna Jenniskens
van basisschool Onder de Wieken uit Meterik en Jan Poels van basisschool De Wouter uit America waren de
gelukkigen.

Tarwe puntjes,
lekker, mooi
en gezond

HORST • MAASBREE

Alle schoolvoorleeskampioenen met op de voorgrond:
Jan Poels, Maureen van Oorschot en Fenna Jenniskens
Opmerkelijk was dat van de
twaalf deelnemers slechts één
jongeman doordrong tot deze lokale
voorronde in BiblioNu Horst. Schoolvoorleeskampioen Jan Poels (11) uit
America kan daar wel om lachen. “Dat
maakt mij niks uit hoor. Ik was wel wat
zenuwachtig omdat het in ’t begin niet
helemaal goed ging, maar later ging
het weer prima”, aldus Jan uit groep 8
van De Wouter in America. Hij las voor
uit het zelf gekozen boek ‘Wolven in de
stad’ van Paul van Loon. 1

dachten maar blijkbaar ging het goed”,
aldus de Wanssumse. Zij las voor uit het
boek ‘Dolfijnenavonturen – Babydolfijn
in gevaar’ van Mary van der Valk.
De 12-jarige Fenna Jenniskens
van Onder de Wieken uit Meterik las
voor uit een boek van Jacques Vriens:
‘Achtste-groepers huilen niet’. Fenna:
“Toen ik op school moest voorlezen
was het best druk waardoor ik al wat
ervaring kon opdoen. Hier in Horst zijn
meer ouders en familie en hier mag
je ook een foutje maken”, aldus een
zelfverzekerde Fenna.

Spannend tot de laatKunnen meiden
ste minuut
De 11-jarige Maureen van Oorschot beter voorlezen dan
van De Peddepoel uit Wanssum had
jongens?
wel een goed gevoel over haar voorleesoptreden. “Ik wist alleen niet zeker
hoe de andere kinderen daar over

De opmerking van Fenna klopt
helemaal want er waren inderdaad

veel ouders, familie vrienden en klasgenootjes die alle voorlezers kwamen
aanmoedigen. De twaalf schoolkampioenen lazen elk een fragment voor uit
een door hen zelf gekozen boek. De
jury beoordeelde alle kampioenen op
hun tempo, uitspraak en verstaanbaarheid. Daarnaast was het contact van de
voorlezer met het publiek belangrijk.
Tijdens de juryberaadslaging traden
leerlingen van groep 7 van basisschool
De Brink op met muziek en dans.
De drie winnaars van de lokale
rondes nemen op 16 maart deel aan
de regionale ronde in Well. Daarna
mogen alle regionale winnaars op
11 april tegen elkaar strijden tijdens de Provinciale Voorleesronde in
Theaterhotel De Oranjerie in Roermond.
De beste voorlezer van de provincie
mag op 25 mei in Utrecht om de titel
Nederlands Voorleeskampioen strijden.

VUL ’M VOOR

DE LEKKERE

TREK

Voorleeswedstrijd in Openbare
Bibliotheek Sevenum

2

Afgelopen zaterdag vond in de Openbare Bibliotheek Sevenum de kwartfinale plaats van de Nationale
Voorleeswedstrijd. De organisatie was in handen van de Bibliotheek Maas en Peel en in de pauze was er een
optreden van de Breakerboys uit Sevenum.
De jury van de voorleeswedstrijd
bestond uit Mart van Enckevort, Riëtte
Gubbels en Heidi Jacobs, alle drie leerkrachten uit het basisonderwijs.
De zes voorleeskandidaten waren
Denise Vlieks van basisschool De
Bolleberg uit Baarlo, Fenne Engelen
van basisschool De Horizon uit
Grashoek, Timo Kessels van basisschool De Meander uit Reuver, Nicol
Doesborg van Cultuurpad uit Beringe,
Femke Zelis van basisschool De Horizon
uit Sevenum en Maud Faassen van
basisschool Bosdael uit Reuver.
De twee kandidaten die door gaan
naar de halve finale in Roermond op
26 februari zijn Fenne Engelen en
Maud Faassen geworden.
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5 heerlijke producten
voor slechts 5 euro!
WWW.DEBIOLOGISCHSPECIALIST.NL
Deze actie loopt van 7 tot en met 20 februari 2011
Deze actie loopt van 7 tot en met 20 februari 2011.

De Natuurwijzer
Herstraat 3 Horst - Tel: 077 398 14 59
www.natuurwijzer-horst.nl
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31 januari 2011
Dochtertje van
Ruud Holtackers
en Susan Gielen
Horsterdijk 38a
5973 PP Lottum
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Geboren 30 januari 2011

Fenna

Dochter van
Rob Keijsers
en
Nicole Merkx
Pastoor Jansenstraat 37
5966 LA America

Geboren op 3 februari 2011

Lotte
Dochter van
Jan en Wendy
Sikes-Wijnands
zusje van Ties
Jacob Poelsweg 16
5966 RB America
Steigerhout en Teakhout meubels
voor binnen en buiten.
Blaktweg 69, Melderslo. 06 51 93 18 38
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Vakantiewoning te huur, voorzien van
alle gemakken, ook als tijdelijke woonruimte met uw eigen meubels.
Tel. 06 53 26 48 89
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.terugblikhorst.nl
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
Gezocht op camping in Melderslo
echtpaar dat in ruil voor een seizoensplaats wil helpen met onderhoud en
schoonmaak. Heeft u interesse, stuurt u
dan een mail naar lith@hetnet.nl
www.dekasteelsebossen.nl

COMPUTERPROBLEMEN? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Onderhoud, (draadloos) internet,
netwerken, overstap Windows7.
06 14 51 11 20.
Hond vermist! Afgelopen zaterdagnacht
is onze hond: Spooky weggelopen!
Ras: Cairn terriër Kleur: Lichtbruin
Heeft U deze hond gezien neem dan
contact op via de volgende nummers:
077 398 14 54 of 06 10 87 98 01
Te huur gevraagd landbouwgrond
Perceel landbouwgrond te huur
gevraagd voor bonenteelt.
Kellenaers Vervuurt, Bosstraat 63
Hegelsom. Tel: 077 398 51 29
Te Koop, tussenwoning
Alb. Schweitzerstraat 19 Horst
Prijs: 189.000 euro
Info: www.jaap.nl Tel.: 06 22 99 81 63

Werk vanuit huis. Eigen baas!!
www.werkvanhuis.nl code 112
06 23 10 96 64

Bierbuikje,
zwembandje...

Te huur: Champignoncellen
± 300 m2. Tel. 077 398 34 53.

Spectaculair afslanken,
vet definitief weg!

De Kunst van Schoonheid
Voor unieke abstracte schilderijen
en kunstnagels, kijk eens op
www.melanies-art.nl Heeft u interesse
aarzel dan niet om contact met me op
te nemen. Tel. 06 13 82 67 89.
VAKANTIEWONING ERTSGEBERGTE
Comfortabele 6 pers. vakantiewoning
in het Ertsgebergte Tsjechië voor zomer
en winter 077 398 11 01
Te Huur Repr. loods (180 m2) met
eigen oprit, voor velerlei doeleinden
geschikt, gelegen aan de rand van de
bebouwde kom te Horst.
Tel. 06 46 72 34 26. Bellen na 17.00 uur.
Stalling gezocht Per direct gezocht
stalling voor aanhangwagen
(liefst overdekt) omg. Horst.
Reacties via 06 10 82 39 95
Huishoudelijke hulp gezocht
Wij zoeken een ervaren hulp voor 2-3
uur per week. Werktijden en beloning
in overleg. 077 396 75 95 of email naar
peter.en.ingrid.2@gmail.com

6k^ÄiHijY^d

Horsterweg 39D Castenray
Tel. 0478 571341

Wij zoeken
een kapster
www.kapperscompanyhorst.nl
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Informatie, advies, begeleiding en ondersteuning
voor ouders én professionals bij opvoedingsvragen
en opvoedingsproblemen

www.eigen-wijscoaching.nl
info@eigen-wijscoaching.nl • Tel. 06-23552198

Wegomlegging
Het was even wennen voor automobilisten die dagelijks gebruik maken van de Venrayseweg nabij het
Floriadeterrein in Venlo. De aanleg van Greenportlane, een vierbaans verbindingsweg tussen de A67 en A73,
is begonnen. Ter hoogte van de Heierkerkweg is de doorgaande weg daarom tijdelijk omgelegd vanwege de
bouw van een viaduct over de Venrayseweg en de A73. Over zo’n vijf maanden wordt deze wegomlegging
weer opgeheven.

Oproep nominaties Bronzen
Wijsneus
Op zondag 3 april wordt de Wijsneuzendag 2011 gevierd. Tijdens deze dag die Stichting de Peelkabouters
organiseert, wordt voor de achtste keer de Bronzen Wijsneus uitgereikt. Deze onderscheiding voor inwoners van
Horst aan de Maas wordt verleend aan degene die zich opvallend of in stilte heeft ingezet voor kinderen en/of jeugdigen in onze gemeente.
Tijdens de Wijsneuzendag worden alle kinderen van de kleuter- en
basisscholen in de gemeente Horst
aan de Maas uitgenodigd om deel te
nemen aan allerlei activiteiten die in de
Mèrthal in Horst georganiseerd worden.
Dit alles onder het motto: ’Gezonde
kinderen spelen voor zieke kinderen!’
De ereprijs zal op feestelijke wijze in de
Mèrthal worden uitgereikt door burgemeester Kees van Rooij.
De Bronzen Wijsneus is een
waardevol kunstobject, ontworpen
door de Limburgse kunstenaar Joep
Nicolas van Ronkenstein en werd
gegoten bij de Koninklijke Eijsbouts
te Asten. Voorgaande laureaten
waren Jan Verheijen (oud-voorzitter
De Vlies), Ger Everaerts (jeugdtrainer Wittenhorst), Piet van Kempen
(muzikale vorming schooljeugd), Wil

Hasselman (peuterspeelzaalwerk), de
Mart Roeffenstichting (speeltuinwerk),
Sylvie Bexkens (jeugdwerk kinderen
met handicaps) en Peter Janssen (Jong
Nederland Horst). Voor de uitreiking
van de Bronzen Wijsneus 2011 kunnen
nog kandidaten worden voorgedragen.
Voordrachten dienen te voldoen aan de
volgende criteria:
• de kandidaat dient actief te zijn op
het gebied van educatie, gezondheidszorg, welzijn, kunstzinnige
vorming, recreatie of sport;
• de activiteiten moeten gericht zijn op
het welbevinden van kinderen en/of
jeugdigen;
• de inzet van de kandidaat dient vrijwilligerswerk te betreffen of dient, bij
professionele inzet, een onverplichte
meerwaarde te hebben;
• er mag samenwerking met anderen

aan ten grondslag liggen;
• de inzet dient belangeloos en over
langere tijd meer dan gemiddeld te
zijn;
• de nominatie moet, naar verwachting, begrepen kunnen worden in de
gemeenschap.
De jury die de binnengekomen
voordrachten zal beoordelen, bestaat uit Gert Aerts, Peter Deriks,
Ellen Peeters en Marleen Theeuwen.
Voorzitter is Romé Fasol, preses van
Stichting de Peelkabouters. Namen
van kandidaten dienen zo spoedig mogelijk per mail of per brief te worden
doorgegeven aan het secretariaat van
Stichting de Peelkabouters via info@
peelkabouters.nl of per post naar
Bosstraat 43, 5963 NX Hegelsom. De
sluitingstermijn voor de inzendingen is
woensdagavond 9 maart.

Afsluiting poëzieproject
bij BiblioNu
Donderdagavond 27 januari vond de afsluiting plaats van het poëzieproject dat jaarlijks door het Dendron
College en BiblioNu georganiseerd wordt. Alle derdejaars-leerlingen van de twintig deelnemende klassen waren de
afgelopen maanden zowel in de bibliotheek als op school druk bezig met poëzie en schreven uiteindelijk allemaal
in het kader hiervan een gedicht.
Per klas werd het mooiste gedicht
uitgekozen. Op 27 januari was het
Nationale Gedichtendag en op deze
dag werden deze gedichten voor een
belangstellend publiek en deskundige
jury voorgedragen in de bibliotheek in
Horst. Tussen de twintig voordrachten
door kon het publiek genieten van
spetterende optredens van enkele
leden van de Sevenumse band ‘Flash’
(Ken in ’t Zandt en Maarten Lucassen),
van een interview met dichter Quirien
van Haelen en van diens humorvolle

voordrachten. De kleurrijke tentoonstelling ‘De musicaldagen’ (vorig jaar
gemaakt door tweedejaars-leerlingen)
oogstte vele bewonderende blikken.
Na grondig overleg koos de jury,
bestaande uit Quirien van Haelen
(dichter), Leon van Rengs (Dendron
College) en Marian van Leth (BiblioNu)
het gedicht ‘De eerste sneeuw’ van
Sanne Peters uit GY3A als winnaar.
Het winnend gedicht luidt als volgt:
De eerste sneeuw
De morgen dat alles wit ziet

gurigheid en schrale lippen
In de vroege ochtend
met een dikke muts
door het met ijs bedekte land
De zon verlicht fel
glibberend en bibberend op weg
Genietend hoe dat kleine vlokje
langzaam naar beneden wiegt
Vervelend hoe je handen
bijna zijn bevroren
Hoe de wereld het ook ziet
de eerste sneeuw is fijn
maar toch ook weer niet.
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Hans Machura sleept twee eerste prijzen in de wacht

Hegelsommer succesvol op
horecavakbeurs in Maastricht
De 22-jarige uit Hegelsom afkomstige Hans Machura (22) heeft vorige week op de BBB/EFFF Horecavakbeurs in
Maastricht twee eerste prijzen in de wacht gesleept. BBB staat voor Brood-, Boter- en Banketbeurs en EFFF voor
European Fine Food Fair. De Hegelsommer kreeg deze waardering voor zijn dessert en hij eindigde samen met twee
collega-leerlingen als eerste in het algemeen klassement. Hans volgt momenteel een opleiding gespecialiseerd
kok aan ROC in Eindhoven.
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Reünie eerste leerlingen Mavo Deurne
Op 7 mei 2011 vindt er een reünie plaats van de eerste jaargang
leerlingen van de Mavo in Deurne.
De organisatoren van de reünie
hebben al een groot aantal namen,
woon- en e-mailadressen achterhaald
van leerlingen uit de jaargangen 1968
tot 1972. Inmiddels zijn de gegevens
van meer dan honderddertig leerlingen bij de organisatoren bekend.
Van een aantal leerlingen worden de
gegevens nog gemist. Dit geldt vooral
voor leerlingen uit Noord-Limburg. Er
waren destijds namelijk ook scholie-

ren uit Sevenum, Horst, Hegelsom
en Ysselsteyn die in Deurne de Mavo
bezochten. Iedereen die deel heeft
uitgemaakt van de leergang die in
1968 startte en waarvan de meesten
in 1972 het eindexamen deden of
die een van deze leerlingen kent,
wordt vriendelijk verzocht contact op
te nemen Frits Hoeben, telefonisch
op 040 283 91 27 of per mail via
mavodeurne72@gmail.com

Vierdaagse voor
mensen met een
beperking
Op 19 juli 2011 start de 95e Nijmeegse Vierdaagse. Zo’n 45.000
deelnemers dagen zichzelf uit, waaronder dit jaar een bijzondere groep:
de Vierdaagse G-toppers. Deze groep bestaat uit mensen met een
beperking uit en hun buddy’s uit Noord-Limburg.
De jonge Hegelsommer volgt een
opleiding met als specialiteit koude
en warme keuken en patisserie. Op de
BBB horecavakbeurs in Maastricht, die
plaatsvond van 31 januari tot en met 3
februari, moest hij een drie- gangenmenu plus amuse bereiden, samen
met enkele leerlingen van het ROC in
Eindhoven.

een chocoladesoort uit Brazilië, waarmee we een creatief dessert moesten
maken met het thema Brazilië. Voor
het dessert, dat ik alleen maakte,
behaalde ik de eerste prijs. Omdat ons
team ook nog eens bij alle gerechten
hoog scoorde, wonnen we ook de
eerste prijs in het algemeen klassemenrt”, zegt Machura.

Hegelsoms
dessert-talent

Liefde voor het vak

“De amuse bestond uit spinazie en
oester en het voorgerecht uit risotto
en rivierkreeftjes. Voor het hoofdgerecht moesten we ‘Beef Wellington’
bereiden. Bij het dessert kregen we

De prijs die het team met
Machura ontving, bestond uit een oorkonde en twee gouden medailles plus
een beker die nu staat te pronken
op school. Het was voor Machura de
derde keer dat hij aan de wedstrijd
deelnam. “Ik heb dit jaar ook mee-

Gezocht
Ervaren 1e Monteur
Als 1e Autotechnicus ben je in staat
Als 1e Autotechnicus
ben
staat
elektronische
storingen
opjeteinlossen,
elektronische
storingenvan
op regulier
te lossen,
alsmede
het uitvoeren
onderhoud
alsmede
het uitvoeren
van regulier onderhoud
en
het uitvoeren
van APK’s.
en het uitvoeren
van APK’s.
Ervaring
is een pre.
Ervaring
is eeninpre.
Wil
je werken
een moderne werkplaats
Wil je
werken in een
moderne werkplaats
aan
verschillende
automerken
in een
aan verschillende
in ons
een prettige
prettige
werksfeer,automerken
dan ben je bij
werksfeer,
dan adres.
ben je bij ons.
aan
het goede
Ook zijn er diverse mogelijkheden om uw
vaardigheden uit te breiden door het volgen
van scholing of cursussen.

gedaan aan de voorrondes van het
Nederlands Kampioenschap Koken.
Hierbij ben ik tweede geworden.
Nu mag ik deelnemen aan de halve
finale die van 24 tot en met 26 maart
plaatsvindt in Ahoy in Rotterdam”,
aldus de veelbelovende jonge
leerling-kok. Hoever Machura het
zal schoppen is lastig te voorspellen.
“Een goede leerling gespecialiseerd
kok moet sowieso beschikken over
alle basistechnieken die in de keuken
plaatsvinden. Daarnaast moet je als
kok gedreven zijn en passie voor het
vak hebben. Als je dat hebt, kom je
al een heel eind”, wil Hans in zijn
algemeenheid nog wel kwijt over zijn
kansen in Rotterdam.

Het programma voor de
Vierdaagse G-toppers is opgezet door
Iedereen kan sporten en Fonds
Gehandicaptensport Nederland. Bij de
Vierdaagse G-toppers lopen mensen
samen met een buddy die hen
begeleidt, zowel tijdens de training
als tijdens de Vierdaagse. Alle lopers
krijgen vanaf het begin een buddy die
hen coacht en met hen meeloopt.
Maar dat is niet alles. Elke loper krijgt
tijdens de Vierdaagse een volledig
arrangement met vervoer, verblijf,
eten, drinken en medische verzorging
voor 150 euro. Wie een beperking
heeft en misschien wel mee wil doen

kan zich via de website www.
iedereenkansporten.nl aanmelden
voor een gratis informatiebijeenkomst
op 19 februari om 10.00 uur bij La
Vita Sana in Blerick. Deelnemers
krijgen hier meer informatie over de
invulling van de training en de
deelname aan de Vierdaagse.
Onderdeel van deze bijeenkomst is
een wandeltocht van 10 kilometer om
alvast te ervaren hoe het is om een
lange afstand te lopen met een
buddy. Tijdens deze tocht wordt ook
gekeken of meedoen aan de
Vierdaagse haalbaar is. Na afloop
kunnen deelnemers zich inschrijven.
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Dit jaar blijft nog alles bij het oude

Geleidelijke invoering harmonisering subsidie vrijwilligersorganisaties
De een wat meer de
ander wat minder

De harmonisering van stimuleringssubsidies vanuit de gemeente naar vrijwilligersorganisaties wordt per
1 januari 2012 een feit. Sommige verenigingen krijgen iets minder terwijl andere iets meer mogen ontvangen. In
totaal wordt er zo’n 675.000 euro aan stimuleringssubsidies verstrekt aan alle vrijwilligersorganisaties. Onder deze
organisaties vallen bijvoorbeeld sport-, muziek-, jeugd-, welzijn- en evenementenorganisaties. In Horst aan de Maas
“Uiteindelijk wordt het verschil
ontvangen momenteel zo’n 275 vrijwilligersorganisaties (en niet alleen verenigingen) een stimuleringssubsidie.
tussen de verenigingen rechtgetrokken waarbij ik wel wil aantekenen dat
wanneer een vereniging er 250 euro of
meer op achteruitgaat, een overgangsfase van maximaal vier jaar gaat
gelden. In principe hoeft geen enkele
vereniging te vrezen voor hun voortbestaan. Het zijn de verschillen binnen
de gehanteerde systematieken van de
voormalige gemeenten Horst aan de
Maas, Sevenum en Meerlo-Wanssum
die de verschillen in basissubsidie
veroorzaakten”, aldus Peters.
Onder welzijn vallen onder andere
de belangenverenigingen KBO en
Vrouwenbeweging. Deze krijgen net
als sommige evenementenorganisaties
zoals bijvoorbeeld Parel aan de Maas
uit Grubbenvorst een reguliere bijdrage.
Visclubs ontvangen geen subsidie omdat die niet voldoen aan het criterium
dat clubs aangesloten dienen te zijn
bij een bond, die op haar beurt is aangesloten bij het NOC/NSF en waarbij
wordt deelgenomen aan een compeeuro ontving vanuit de voormalige
Volgens Luuk Peters, beleidsmede- of minder krijgt, hangt af van waaruit
titie. In Meerlo, Swolgen en Tienray
gemeente Meerlo-Wanssum.
men een subsidie ontvangt en dat wil
werker afdeling Samenleving van de
wordt wel een bijdrage voor klein en
De muziekvereniging van Horst daarweleens verschillen. Als voorbeeld
gemeente hoeven clubs of verenigingroot onderhoud van de accommodatie
entegen ontving een basisbedrag van
gen zich geen al te grote zorgen te ma- geeft hij aan dat de muziekvereniging
gegeven.
250 euro.
in Meerlo een basisbedrag van 1.750
ken. Dat een vereniging of club meer

Secretaris Frits de Swart van
hengelsportvereniging De Schol uit
Swolgen: “Wij krijgen inderdaad geen
subsidie maar een bijdrage voor groot
en klein onderhoud. Dat heeft niks
met subsidie te maken. Wanneer een
gemeente zelf het onderhoud zou verrichten zou men veel duurder uit zijn”,
laat hij weten.

Harmonisatie
subsidies in 2012
De harmonisatie van dergelijke
onderhoudsbijdragen staat voor alle
visclubs later dit jaar op de agenda van
de gemeente. Wat volksdansen betreft,
dat valt momenteel onder kunst en
cultuur en dat blijft in 2011 ook zo. In
het voorstel voor de nieuwe systematiek per 1 januari 2012 wordt dansen
wel gesubsidieerd, maar dan alleen
de jeugdleden. Het voorstel moet nog
vastgesteld worden in de Raad en er
volgt nog een zienswijzenprocedure
van zes weken, na het definitieve
voorstel door burgemeester en wethouders.
Verantwoordelijk wethouder Loes
Wijnhoven: “Mochten er verenigingen
in de problemen komen dan zij wij
altijd bereid met hen in gesprek te
treden”.

limburg
Huurders, bedankt voor uw inzet voor uw wijk of buurt!
Wat is er in 2010 gerealiseerd uit het fonds Leefbaarheid van Wonen Limburg?
We zetten het graag voor u op een rijtje:
• Strooiwagentje voor appartementencomplex Torenzicht in Horst. Bewoners
houden nu zelf het terrein ijsvrij.
• Klikoproject in de Mussenbuurt in Horst.
Wonen Limburg betaalde mee aan de kliko-ombouwen en bewoners plaatsten
deze zelf.
• Pannatoernooien in de wijken Norbertus, Mussenbuurt en In de Riet in Horst.
De wijkcomités organiseerden deze sportieve middagen, Wonen Limburg
zorgde voor de pannakooien en materialen.
• Aanschaf van een fietsenrek en realiseren van een overkapping bij
appartementencomplex Torenzicht in Horst. Bewoners plaatsten zelf een
fietsenstalling en een overkapping met financiële hulp vanuit het Fonds
Leefbaarheid.
• Bijdrage aan de verharding van het kerkpad in Swolgen. Het verharden
van het kerkpad was mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers en een
financiële bijdrage vanuit het Fonds Leefbaarheid.
En nog veel meer…

Aan het begin van het nieuwe jaar laten we u met plezier een
overzicht van wensen zien, die in 2010 uitkwamen dankzij uw
inzet. Wensen die te maken hebben met het verbeteren van de
leefbaarheid in uw wijk of buurt. U stak de handen uit de mouwen
en wij zorgden voor een financiële bijdrage van in totaal ruim
€ 25.000,- uit het fonds Leefbaarheid van Wonen Limburg.

Jacob Merlostraat 11
5961 AA Horst
Horst@wonenlimburg.nl

We gaan door!
In 2011 gaan we door met het realiseren van wensen uit het fonds
Leefbaarheid van Wonen Limburg. Groepen bewoners met goede ideeën
hierover, mogen altijd een beroep doen op dit fonds.
Meer weten?
Neemt u gerust contact op met Inge Nabbe, sociaal beheerder, tel. 397 42 07.
Op ons kantoor aan de Jacob Merlostraat 11 in Horst ligt een folder klaar.
De folder downloaden van de website www.wonenlimburg.nl kan natuurlijk ook.
T (077) 397 42 00
Service onderhoud: 0800 966 36 65 (gratis)
www.wonenlimburg.nl
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Lourdes beleven en vieren
in Tienray
Op vrijdag 11 februari wordt in Tienray een grote Lourdesviering gehouden. Om 18.30 uur wordt bij de grot in
de kerk de rozenkrans gebeden en aansluitend is er om 19.00 uur een plechtige heilige mis. Deze heilige mis wordt
opgeluisterd door het ouderenkoor van Tienray. Na de mis is er de mogelijkheid om de relikwie van de Heilige
Bernadette te eren.
Tienray is de Lourdesplaats in
Nederland bij uitstek, omdat Tienray
al in 1877 van de paus de eretitel
‘klein-Lourdes’ heeft gekregen. Het is
daarmee de enige plaats in Nederland
waar dezelfde rechten en plichten
gelden als in Lourdes zelf. Iedereen die
het Lourdesgevoel echt wil beleven is
in Tienray gedurende het gehele jaar
van harte welkom.

Een rotsblok van de
echte grot in Lourdes
Om dat Lourdesgevoel te beleven
bevindt zich in de kerk een rotsblok van
de echte grot in Lourdes zelf, verder is
er ook Lourdeswater te verkrijgen en is
er een stukje van de hoofddoek van de
Heilige Bernadette aanwezig.
De kerk in Tienray is ook overdag
geopend voor een bezoek aan de grot.
In de wintermaanden van 10.00 tot
16.00 uur en in de zomermaanden
van 10.00 tot 18.00 uur. Iedereen is
welkom om de kerk binnen te lopen
voor een moment van gebed en rust
bij Maria. Ook kunnen bezoekers hun
intenties in het intentieboek schrijven.

GRATIS

MEERPUNTSSLUITING

bij aanschaf van een
voordeur
OOK VOOR DE BEVEILIGING VAN UW HUIDIGE
BUITENDEUREN KOMT U NAAR DEURENLAND!
Expeditiestraat 3-C
5961 PX HORST
Tel. 077-3823203
www.deurenland.nl

Openingstijden:
Ma/Wo : gesloten, Do : 13.30-18.00 uur,
Vr : 13.30-20.00 uur, Za: 10.00-15.00 uur

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

Hét adres voor uw feest,
koffietafel, vergadering…
Exclusieve koude en warme
(tappas)buffetten uit eigen
keuken, ook voor thuis!
Wist u dat wij over een zeer grote
Toscaanse tuin (400 m2) beschikken aan
de achterzijde van ons pand?
Ideaal voor uw barbecue, bruiloft,
familiedag of feest!
www.delestegeulde.nl 077-3984190

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Nieuw Horster initiatief moet jeugd van straat houden

Veilig en alcoholvrij
carnaval vieren in B2
Jongeren tot 15 jaar hoeven in Horst en omstreken tijdens de carnaval niet meer op straat rond te slenteren.
Enkele jeugdverenigingen in Horst hebben de handen ineen geslagen en bieden de jeugd een alternatief in M@xx
en USEE. Ook de jeugd uit de andere kernen van Horst aan de Maas zijn welkom.
Het jongerenwerk in Horst heeft
een nieuwe start gemaakt. JOHO
is USEE geworden en De Vlies heet
tegenwoordig M@xx. De verenigingen
die gezamenlijk dit initiatief ondersteunen zijn: Scouting Horst,
Jong Nederland Horst, Wittenhorst,
Jeugdcarnaval D’n Dreumel, CV D’n
Dreumel en Mixxbeheer. Gezamenlijk
hebben zij enkele carnavalsavonden
ingepland voor jeugdigen die niet toegelaten worden in kroegen en cafés.

Alcoholvrije
jeugdcarnaval
Om te voorkomen dat deze jongeren op straat blijven rondhangen wordt
hen in B2 (voorheen De Vlies), een
alternatief geboden.
Pr-medewerker Edwin van Rensch:
“De doelgroep die we willen benaderen is best divers en bestaat uit groep
2 tot en met 6 en groep 7 en 8 van de
basisschool. Ook voor de onderbouw
vervolgopleiding (leeftijd 12 tot en
met 15 jaar) hebben M@xx en USEE
een carnavalsprogramma opgezet”,
aldus Van Rensch.

Rondhangende
jongeren hebben
alternatief

Volgens de Horsternaar heeft
de jeugd van Horst en omstreken
nauwelijks mogelijkheden om uit
te gaan met de carnaval. Op straat
hangen of in de kroeg is daarbij geen
alternatief. Volgens Van Rensch is
dat niet de enige reden om gezamenlijke stappen te ondernemen
en de jeugdcarnaval nieuw leven in
te blazen. “De verenigingen hebben in het verleden ieder hun eigen
carnavalsbal gehouden, maar kregen
te maken met teruglopende bezoekersaantallen. Met deze gezamenlijke
aanpak kunnen we iedereen wat wils
aanbieden op een mooie locatie. B2
ligt aan de Gastendonksstraat en leent
zich ideaal voor dit initiatief. Door de
avond te combineren voor iedereen
binnen de doelgroep leggen we de
drempel laag. Om het leeftijdsverschil
niet al te groot te maken kiezen we
ervoor om de avond op te delen in
twee gedeeltes. Zo is er op vrijdag 25
februari voor de jeugd van de basisschool een carnavalsbal met als thema
‘Sprookjes’. Van 18.30 tot 20.00 uur is
groep 2 tot en met groep 6 welkom
en van 20.15 tot 22.00 uur groep 7
en 8 en de entree is gratis”, laat Van
Rensch weten. Ook kinderen uit de
andere kernen van Horst aan de Maas
zijn welkom.
De leiding van USEE en van
Scouting Horst, Jong Nederland Horst

en Wittenhorst is aanwezig om de
kinderen een supergezellige avond
te bezorgen. Voor de best verklede
kinderen wordt een prijs beschikbaar
gesteld. Naast optredens is ook de
jeugdprins en zijn gevolg aanwezig.

Iedereen is welkom
Voor de jongeren van Horst en
omgeving in de leeftijd van 12 tot en
met 15 jaar zijn er op 26 februari, 5 en
6 maart speciale carnavalsavonden.
Op zaterdag 26 februari en zaterdag
5 maart staan gezellige carnavalsavonden gepland. Op zondag 6 maart
is er een speciale carnavalsavond met
als thema: ‘Weej Drejen door’. Hierbij
staat er aan de bar een groot rad
waarmee de korting van de consumptieprijs bepaald wordt. Ook vinden er
dj-battles plaats tussen dj’s van de
verschillende verenigingen en wordt
bepaald wie het beste feestje kan
bouwen. Deze carnavalsavonden zijn
voor iedereen van 12 tot 16 jaar uit de
16 kernen van Horst aan de Maas. De
zaal gaat open vanaf 20.00 uur en sluit
om 23.00 uur en de entree bedraagt
twee euro.
Medewerkers van USEE en
M@xx houden samen met leiding van
de verenigingen een oogje in het zeil.
Er wordt geen alcohol geschonken.
Voor meer informatie zie
www.maxxhorst.nl of www.useehorst.nl

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!
Ruud Verhaegh • Middelreuvelt 15, 5971 DE Grubbenvorst
Telefoon 06-15 01 25 29 • www.verhaegh-co.nl

08

10
02

`

AL 75 JAAR EEN ZAAK VAN VERTROUWEN
Bij onze 23 winkels in het zuiden van het land kunt u terecht voor de unieke combinatie
van deskundig advies, persoonlijke aandacht en tóch de laagste prijzen in de markt!
Deze ingrediënten vormen de solide basis van de hoge klanttevredenheid en onze
grote groep trouwe klanten. Onze vriendelijke medewerkers staan hiervoor garant!

Honderden stuntaanbiedingen mét deskundig advies én Super-Service

ACTIEWEKEN
Wilt u dus écht slim kopen? Kom dan naar MAXWELL, een zaak van vertrouwen!

82
CM
= 32 inch

1400 TOEREN WASAUTOMAAT
7 KILO INHOUD

100

899

495
DEZE WEEK:

FULL HD LED TV
•
•
•
•
•

Draadloze AV box (Ready).
100 Hz TruMotion.
4x HDMI aansluiting.
Streamt foto’s, muziek en ﬁlms van PC naar TV.
2 JAAR GARANTIE.

375
DEZE WEEK:

Mét deskundig advies
én Super-Service!

599

250 GB
2 GB
HARDE SCHIJF

Mét deskundig advies
én Super-Service!

WASDROGER

7 KILO LUXE
CONDENSDROGER

6 KILO INHOUD

INTERN GEHEUGEN

• Automatische cool down.
• Beveiligd tegen oververhitting.
• Draaiknopbediening.
• Links / rechts draaiend.

15,6”
BEELDSCHERM

599

NOTEBOOK

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

START-UITSTEL
• Elektronische
vochtmeting.
• Diagonale luchtstroom.
• Roestvrijstalen 7 kilo
trommel.
• Delicaat Plus
programma.

299

369
óf 10x €

ENERGIEKLASSE B

188

36,90*

=
GOED GETEST!

549

369
óf 10x €

5
15

HOME CINEMA
SYSTEEM
300 WATT

USB-AANSLUITING

2 JAAR GARANTIE
• Vlijmscherp beeld en
geluid.
• Dolby Digital ProLogic II
decoder.
• USB 2.0 aansluiting.
• FM/MW radio.

249

125

HOOG VERMOGEN!

GAS / ELEKTRO
FORNUIS
VLAMBEVEILIGING
ENERGIEKLASSE A
• 4 gasbranders met geïntegreerde vonkontsteking.
• Elektrische oven met
onder- & bovenwarmte +
grillfunctie.

449

279
óf 10x €

27,90*

75

179

95

199

69

FOTOPRINTER
STEREO-SET

• Hyper-Bass Sound.
• 4 Sound Modes (ROCK/POP/
CLASSIC/JAZZ).
• FM radio met RDS.
• Speelt CD, CD-R(W).

DRAADLOOS
• Printen, kopiëren en scannen.
• Thermische inktjettechnologie.
• Printkwaliteit van liefst 4800
x 1200 dpi.
• 4 gescheiden printcartridges.

STOFZUIGER
1500 WATT
• Stofzak inhoud: 3 liter.
• 2-delige zuigbuis.
• Actieradius: 9 meter.
• Automatische snoeroproller.

INBOUW SPECIALIST

KOPIËREN
ZONDER PC

4
15

199

260 LITER
KOEL / VRIES
COMBINATIE

KEUKENAPPARATUUR

NAVIGATIESYSTEEM

• 8.9 cm touchscreen.
• 32 Europese landen op kaart.
• Duidelijke rijbaanbegeleiding.
• 2 JAAR GARANTIE. OP = OP!

399

L.

269

KOELER
ENERGIEKLASSE A
• Automatische ontdooiing.
• Binnenverlichting.
• Afmetingen HxBxD: 88x56x55 cm.

549

399

VAATWASSER
ENERGIEKLASSE AAA
HxBxD: 82/90x59,7x55,5 cm
• Volledig integreerbaar.
• 3 programma’s.
• 12 couverts.
• 3 temperaturen, waterstop.

89

49

L.

5
10

ENERGIEKLASSE A
• 155 liter koelgedeelte
met hygiëne control.
• 105 liter vriesgedeelte.
• 2 draagplateaus,
2 groenteladen.
• Overzichtelijke indeling.
OP=OP!

36,90*

L.

4 VRIESLADEN

399

266
óf 10x €

26,60*

Onderstaande rekenvoorbeelden gelden alleen dan wanneer u de
kredietsom niet binnen 10 maanden heeft betaald
Kredietlimiet

Effectieve
rente op
jaarbasis*

Looptijd
in maanden

€ 299 € 29,95

13,5%

10

€ 328,95

€ 500

€ 799 € 29,95

4,7%

10

€ 828,95

€ 1.500

Kredietsom

Eenmalige
kredietvergoeding

Totale prijs
van het
krediet

Effectieve
rente op
jaarbasis

Theoretische
looptijd
in maanden

€ 15

15,0%

43

€ 637,68

€ 45

15,0%

43

€ 1.913,04

Maandlast

Totale prijs
van het
krediet

* een doorlopend kredietaanbod van Comfort Card, handels- en merknaam van Santander Consumer Finance
Benelux B.V.. Toetsing en registratie BKR. Vraag naar de voorwaarden en prospectus in de winkel of raadpleeg deze op www.comfortcard.nl. Santander en Maxwell geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het
door u gewenste ﬁnanciële product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie.

Maandag vanaf 11.00 uur open.

HORST

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

m090211

= uitermate geschikt
voor snelle beelden

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. tot 13 februari 2011).

START-UITSTEL
• SuperEco programma = tot 40% zuiniger!
• Nederlands-talig bedieningspaneel.
• Resttijd-indicatie en startuitstel.

winkel&bedrijf 09
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Gratis informatieavond

Hoe houd ik mijn huid
mooi en gezond?

Tulpenweekend
11 & 12 februari

Op donderdag 17 februari houdt Caroline Jongerius van huidverbeteringssalon Skin Essentials in samenwerking met LavieSage en
Medik8 een informatieavond met het thema ‘Hoe houd ik mijn huid mooi
en gezond?’

Veel mooi bloemwerk
rondom deze bloem
Valentijnsdag geopend vanaf 10.00 uur
Mgr. Evertsstraat 10, 5975 BR Sevenum, 077 467 19 64, www.bloembinderijlemmen.nl

Zaalverhuur

Bedrijven & Verenigingen
Vergaderingen
Recepties
Presentaties
Bijeenkomsten
Cursussen
Workshops
Kom ee
Borrels
ns
lang
format s voor
ie!

meer in

www.delangehorst.nl
Tel.: 077-3988200
info@delangehorst.nl

Allura Beauty&Spa verwent
jou en je Valentijn!
★ Ontspannende rug-, nek- en schoudermassage met rozenaroma
★ Samen genieten in de FishSpa
★ Heerlijke voetmassage met een verzorgende mint crème

Totaal : € 50,Normaal €72,50 geldig tot en met 28-2-2011 (ook op cadeaubon)

Kadobonnenactie:
€ 15,- 5% korting
€ 30,- 10% korting
€ 60,- 15% korting
(gevestigd in Parkhotel Horst)

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

Altijd een aantrekkelijke
spaarrente.
Kom
doe de
langs of elijker
rg
e
v
te
Ren
bank.nl
op regio

Aansluitend is er de mogelijkheid
om vragen te stellen aan Caroline,
Frank en Femke. Ook is er de mogelijkheid voor bezoekers om een scan te
maken van de huid waaruit op te maken valt hoe de conditie van de huid is.
Normaal kost deze scan 35 euro, maar
is op deze avond gratis.
De informatieavond met koffie of
thee en een hapje start om 19.30 uur.
De ontvangst is vanaf 19.00 uur in
Zaal ’t Pleintje aan de Spoorstraat 3
in Tienray. Aan deze avond zijn geen
kosten verbonden en iedereen is
welkom.
Voor meer inforfmatie kijk op
www.skinessentials.nl

Informatiebijeenkomsten op
De Vrije Akker
Maaike en Moniek van zelfoogsttuin De Vrije Akker maken zich klaar
om de eerste zaden van het jaar aan de grond toe te vertrouwen. Een
nieuw seizoen vol verse, knapperige, biologische groenten, kruiden,
kleinfruit en bloemen staat voor de deur. Daarom worden er dit jaar
weer informatiebijeenkomsten georganiseerd.
Mensen die willen weten wat
een zelfoogsttuin is en welke gewassen er geteeld worden, die op zoek
zijn naar verse seizoensgroenten,
geteeld in eigen regio of die willen
weten welke andere activiteiten er
bij de tuin georganiseerd worden zijn
welkom op de informatiebijeenkomsten. Zij kunnen ook een mail sturen

Allura Beauty&Spa

3,0%

Tijdens de informatieavond worden
verschillende presentaties gehouden.
De eerste presentatie betreft het
product LavieSage, een wetenschappelijk bewezen anti-aging voedingssupplement. De presentatie hiervan is in
handen van Frank Slangen, oprichter en
directeur van LavieSage.
De tweede presentatie heeft als
onderwerp Medik8, het eerste groene
cosmetische merk met als uitdaging het
maken van producten met de meest effectieve ingrediënten zonder agressieve
benadering met 100% garantie en
resultaat. In de presentatie van huidcoach Femke Leenders zal de belofte en
missie van Medik8 naar voren komen.

naar devrijeakker@gmail.com
De informatiebijeenkomsten
worden gehouden op donderdag
17 februari van 20.00 tot 21.00 uur
in ’t Gasthoes in Horst en op zaterdag
26 maart van 10.00 tot 11.30 uur op
De Vrije Akker in Grubbenvorst.
Voor meer informatie kijk op
www.devrijeakker.nl

Nieuwe bedrijfsleider
aannemersbedrijf Jan
Peters Hegelsom BV
Horstenaar Rob Vissers (35) is sinds 1 februari de nieuwe bedrijfsleider van aannemersbedrijf Jan Peters Hegelsom BV.

2,5%
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2,0%

Renteontwikkeling bij saldo vanaf € 25.000
Bron: MoneyView (2010)

RegioBank Spaar-op-Maat Vrij
Rabobank InternetLoyaalSparen

De 62-jarige Jan Peters heeft
het bedrijf, gevestigd aan de
Expeditiestraat in Horst, in 1979 opgezet. Het bouwbedrijf is gespecialiseerd in industriebouw, utiliteitsbouw
en gespecialiseerde betonwerkzaamheden. Er werken op dit moment

23 mensen. Rob Vissers werkte tot
februari voor Hafkon, onderdeel van
Janssen De Jong Groep. Hij doet samen met projectleider Peter Willems
de bedrijfsleiding en gaat zich vooral
richten op het binnenhalen van
projecten.

Starters
in de regio
Meerts
Assurantiën
Bedrijf

Meerts Assurantiën
en Financiële
Dienstverlening
Eigenaar Nicole Meerts
Grubbenvorsterweg 27
Adres
Plaats
Lottum
Telefoon 077 366 32 11
E-mail
info@nicolemeerts.nl
Website www.nicolemeerts.nl
Sector
financiële
dienstverlening
Start
1 januari 2011
Activiteiten
Meerts Assurantiën en
Financiële Dienstverlening
biedt oplossingen voor alle
vragen over verzekeren,
hypotheken, sparen en pensioenen
Doelgroep
Particulieren en bedrijven

Financiële
diensten leveren
is op de eerste
plaats luisteren
naar mensen
Onderscheidend vermogen
Financiële diensten leveren
is op de eerste plaats luisteren
naar mensen. Hoe is de situatie
thuis of in het bedrijf, welke
wensen hebben mensen in hun
leven, wat is hun financiële
vraag? Nicole Meerts kan pas
goed adviseren wanneer ze de
achtergronden kent. En daar
neemt ze dus grondig de tijd
voor. Ze gaat met klanten in
gesprek en komt daarna met
een gedegen advies. Door de
kleinschaligheid van het
kantoor kent ze haar klanten
persoonlijk en weet hierdoor
wat belangrijk is. Mensen
kunnen contact opnemen voor
een vrijblijvend gesprek.
Door haar jarenlange
ervaring weet ze wat er speelt
in de branche en kan ze met de
juiste oplossing komen. Ook in
complexe zaken.

Gemiddelde rente op spaarrekeningen in Nederland

Wij zijn uw bank.

WARSTEINER, BRAND EN HEINEKEN 24 X 30 CL  10,95

Wijnhuis van de maand: uit Spanje Condesa de Leganza
2241-3(#Ȕ1.#/Ȕ.123
-#1%(#2313ȔƋ
ƐƔƑƊȔȔ.123
 ƉƒƒǃƌƔƓȔƌƉȔƊƉ
 (-$.Ǚ%'.123Ơ-+
666Ơ%'.123Ơ-+

S L I J T E R I J

WEIJS
DRANKENHANDEL

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Tevens jaarwijn van ùw topSlijter
Rood: crianza, een soepele zeer aangename rode wijn,
gemaakt van 100% Tempranillo druiven en gerijpt
in houten vaten.
Wit: 100% Verdejo. Heerlijk fris en fruitig.

Herstraat 58, 5961 GK Horst • Tel. 077-398 14 63 • info@slijterijweijs.nl • www.slijterijweijs.nl

Het hele

jaar

er fles
 4,99 p 27,49
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Bespreking Poll week 04

De gemeente moet terughoudend zijn met het ontwikkelen van nieuwe
bouwlocaties
Op veel plaatsen wordt er gewerkt aan voldoende woningen voor jongeren en senioren zodat zij in hun dorp kunnen blijven wonen. Vaak worden
hiervoor nieuwbouwlocaties aangewezen, maar dat is niet overal een succes.
Bijvoorbeeld in Broekhuizenvorst en Lottum. Daar heeft men de grootste
moeite om de beschikbare bouwgrond te verkopen. De gemeente moet
daarom terughoudend zijn met het ontwikkelen van nieuwe bouwlocaties. Dat
vindt bijna 80 procent van de stemmers op onze poll. “Er zou mijns inziens beter inzicht moeten zijn in de woonwensen en mogelijkheden van de inwoners

van de diverse kernen”, vertelt Horstenaar Henk van Barneveld. “Gelukkig is
er vanuit Wonen Limburg een initiatief opgestart waarin de inwoners kunnen
participeren, het bewonerspanel Limburg. Het zou goed zijn als ook gemeente
en projectontwikkelaars zouden gaan deelnemen en gebruik zouden maken
van de resultaten van deze onderzoeken. De onderzoeken zouden dan wel
breder moeten worden uitgevoerd en ook de toekomstige woonwensen van
diverse inwonersgroepen (starters, senioren, etc) moeten beslaan”, aldus Van
Barneveld.

Het onderzoek naar gevallen van dierenmishandeling
moet binnen de politie een hoge prioriteit krijgen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Op de voorpagina staat een artikel over de mishandeling van een aantal
geitjes in de dierenweide van Kasteelpark Ter Horst. Een van de geitjes werd
hierbij doodgeknuppeld. De reacties die men hoort bij dit soort gevallen van dierenmishandeling zijn over het algemeen behoorlijk heftig. Volgens velen moeten
de daders hard worden aangepakt en moeten ze bij voorkeur dezelfde behande-

HOORCENTRUM HORST

ling krijgen als die ze hun slachtoffers hebben gegeven. Daarnaast wordt steeds
vaker door onderzoek aangetoond dat er een duidelijk verband bestaat tussen
dierenmishandeling en andere vormen van agressief gedrag, zoals huiselijk
geweld. Daarom zou het niet gek zijn als de politie alles in het werk stelt om de
dader of daders te pakken te krijgen. Wat vindt u?

a u d i c i e n
Uitslag vorige week (week 05) > Nog een supermarkt erbij in Horst is prima > eens 76% oneens 24%

ZONNEPANELENSUNBUSMIDEITE

Aandacht en kwaliteit
Font logo: Insignia Roman
Pantone 382
Loop

Folie:binnen,
Avery 985 Springtime Green
gerust eens
u bent van harte welkom.

Pantone 424 of Zwart 65%

077 - 744 00 30
l

Folie: Avery serie 820 en 720

U HOORT ER TOCH OOK BIJ!
Veemarkt 1b, 5961 ER Horst
Tel.: 077 - 398 02 53
E-mail: info@hoorcentrumhorst.nl
Website: www.hoorcentrumhorst.nl

www.carmentis.nl

Openingstijden:
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag: 09.00 - 17.30 uur
zaterdag: 09.00 - 17.00 uur

l

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

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

vrijdag 11 fEb.
WEEkEnd kick Off
dEEjay SanjO
ZaTErdag 12 fEb
TOP 100 2010
ZaTErdag 19 fEb.
LivE On STagE
’bOOTLEg’(bLUES/rOck)
Maandag 21 fEb.
LivE in cOncErT
’cOnTra’
indiE/POP frOM SWEdEn
ZaTErdag 12 MaarT
jUPiLEr PUbQUiZ
MELd jE aan via
bLOk10hOrST@LivE.nL
wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

Cactus
Column

Ahaaa!

Opnieuw is er commotie
ontstaan over de komst van een
kruidenier in Horst-centrum. Pas
op het laatste moment, één dag
voor het uitlekken van de
plannen, werden de winkeliers
op de hoogte gesteld dat Albert
Heijn weer naar Horst komt. De
maatschappij die voor het
leegstaande pand deze bekende
levensmiddelenleverancier heeft
gecharterd dacht natuurlijk:
’kwijt is kwijt’. Het centrum- management stond erbij en keek
erna. Maar de frustraties bij de
direct betrokken collegae-winkeliers zijn groot. En natuurlijk
komen er de nodige vragen aan
de orde. Zoals wat is de rol
geweest van de zakenwethouder
Leon Litjens? Had die niet tegen
de kopers van het pand kunnen
zeggen dat er geen prijs werd
gesteld op een levensmiddelenbedrijf als AH op de betreffende
plek? En had vervolgens het
belangrijke medelid van het
centrummanagement, Jan
Nabben, niet met de overige
bestuursleden een vuist kunnen
maken? Hoe het ook zij, de
informatie vanuit het gemeentehuis is allerbelabberdst geweest
en werpt een smet op de
doorgaans goede samenwerking
met de middenstand (Hebben
we het nog niet eens over de
verschillende koopzondagen). De
daarbij opkomende vraag is dan
ook nog of het niet gewenst is
dat er een middenstandsvereniging komt die met een van
buiten komende contactman kan
gaan werken? De ongetwijfeld
goed bedoelende Jan Nabben
staat té dicht bij het AH-verleden
en heeft té nauwe banden met
de genoemde wethouder, al is
het alleen al op CDA-niveau.
Omwille van de veelgeprezen
democratie en objectiviteit moet
er bij de middenstand overleg en
samenwerking komen. De
gemeente kan het zich niet
permitteren om de winkeliers
tegen zich in het harnas te
jagen, of deze nu een grote zaak
hebben of een éénmansbedrijf
zijn. Uiteindelijk profiteert de
hele bevolking van Horst aan de
Maas van een goed, uitgebreid
winkelbestand, maar dan moet
de gemeente zich niet als
projectontwikkelaar gedragen!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Maxime Verhagen in ’t Gasthoes
Op dinsdag 15 februari is Maxime Verhagen te gast op een bijeenkomst
die door het CDA Horst aan de Maas georganiseerd wordt in ’t Gasthoes in
Horst. De minister van Economie, Landbouw & Innovatie (EL&I) is één van
de gastsprekers op deze openbare bijeenkomst waarbij uitvoerig wordt
ingegaan op de economie in en rondom Horst aan de Maas. Dit in het
kader van de Provinciale Statenverkiezingen die op woensdag 2 maart
aanstaande plaatsvinden.
De avond begint om 19.30 uur
met een ontvangst. Om 20.00 uur zal
Noud Janssen, voorzitter van de LLTB,
ingaan op de regionale ontwikkelingen uit het oogpunt van de ondernemers. Vervolgens vertelt Ger Driessen,
zelf kandidaat voor de Provinciale

voormalig minister van Buitenlandse
Zaken en in het huidige kabinet geeft
hij leiding aan het ministerie van EL&I.
Als geen ander kan hij vertellen hoe
er vanuit Den Haag wordt gekeken
naar de ontwikkelingen in onze regio.
Nadat de drie sprekers aan het word
zijn geweest, vindt er onder leiding van
Staten, welke ontwikkelingen de laatste Jan Nabben een forumdiscussie plaats.
jaren in onze regio hebben plaatsgevon- Alle aanwezigen zijn vrij om vragen
te stellen of in discussie te gaan met
den. Het gaat dan om ontwikkelingen
de sprekers. Dit biedt u de uitgelezen
waardoor onze lokale economie is versterkt of versterkt gaat worden. Daarna mogelijkheid om in een gemoedelijke
sfeer een vraag voor te leggen aan de
verzorgt Maxime Verhagen gedurende
minister. Jan Nabben, ook kandidaat
een half uur een inleiding. Verhagen is

voor de Provinciale Staten, leidt alles in
goede banen op zijn eigen, welbekende
manier. Om 21.30 uur wordt de avond
met Maxime Verhagen op informele
wijze voortgezet.
Het CDA Horst aan de Maas is
bijzonder verheugd om u te mogen
uitnodigen voor deze unieke bijeenkomst. Samen met vele anderen kunt
u komen luisteren en discussiëren met
de voorzitter van de LLTB, gedeputeerde
Driessen en Minister Verhagen. U bent
meer dan welkom op dinsdag
15 februari om 19.30 uur in ’t Gasthoes
aan de Gasthuisstraat in Horst.

Inwoners Horst aan de Maas maken zich zorgen over werk!
Zaterdag ben ik samen met tientallen PvdA-vrijwilligers NoordLimburg in getrokken om met inwoners te spreken. Ook in Horst aan de
Maas hebben we meer dan honderd mensen gesproken.
61% Van de ondervraagden maakt
zich ernstig zorgen om het verlies van
banen in Limburg! Ik deel deze zorg. De
werkloosheid is hoog: 24.000 mensen zitten in de WW en bijna 23.000
mensen hebben een bijstandsuitkering. De komende vier jaar wil ik me
namens de PvdA inzetten voor passend

werk en onderwijs voor iedereen. Vooral
in Limburg treffen de plannen van het
rechtse kabinet voor afbraak van de
sociale werkvoorziening veel mensen.
Er zijn meer werkzoekenden dan banen.
Dit vraagt om een andere manier van
denken door werkgevers en werkzoekenden. Er moet training en scholing

komen op de werkplek. De provincie kan
dergelijke projecten mee organiseren en
financieren. Men geeft aan te schrikken
van het harde effect van de maatregelen
van dit kabinet. Dat een gezin met twee
kinderen, waarvan de vader leraar is aan
een middelbare school, er op basis van
landelijke berekeningen, ruim 1.316 euro
per jaar op achteruit gaat wist geen van
de ondervraagden. Ook was men niet
bekend met het feit dat de mensen met
topinkomens en meerdere huizen er juist

op vooruit gaan. 79% Van de ondervraagden geeft aan dit niet eerlijk te
vinden. De verhalen van sommige inwoners zijn schrijnend. Zo heb ik gesproken
met een medewerker van de Sociale
Werkvoorziening die zijn werk afgepakt
ziet worden door dit rechtse kabinet.
In tranen vertelde hij dat hij geen idee
heeft hoe hij ooit aan een reguliere baan
moet komen, ik sprak iemand met een
tijdelijke verblijfsvergunning die niet met
zijn zieke dochter naar de dokter durft te

gaan. Door de houding van dit kabinet
en met name gedoogpartner PVV is hij
bang om opgepakt te worden. In de
kop van Limburg spraken we een geemotioneerde moeder die zich ernstig
zorgen maakt over de bezuinigingen op
het speciaal onderwijs van haar dochter. Verhalen die mij gesterkt hebben
in de strijd voor een plek in Provinciale
Staten, want ook voor Noord-Limburg
geldt: Sociaal werkt beter!
Roy Bouten, PvdA nummer 7.

GET IT NOW

SALE
2 halen
1 betalen

Caravan- en Camper Repair
l
l
l
l

beschadigingen herstellen zonder zijwand vervanging
caravan/camper blijft dus origineel
geen kans op vochtschade
alle structuren en kleuren kunnen hersteld worden
Autoschade Maashorst
St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst
Tel. (077) 398 37 00
Fax (077) 398 11 63
www.autobedrijvenmaashorst.nl

GELDIG OP ARTIKELEN MET AKTIELABEL

Top Jeans Shop
Wilhelminaplein 1
5961 ES Horst

Voor al uw bouw support
Pieter Belsstraat 20a - Horst
Mob. 06-24229358 - Tel. 077-8508890
www.john-hendrix.nl

077-398 16 34
complete boekhouding limburg

Voor uw bedrijfsadministratie
en aangifte inkomstenbelasting

Gratis spreekuur dagelijks 0478-512195

www.complete
boekhoudinglimburg.nl

Kennel Janslust
Ook het vakantieadres voor
úw labrador of teckel

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

12

en zo

10
02

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.

Margie Geerarts
Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

Onderweg in America ontmoet onze HALLO-redacteur een jonge vrouw
die twee honden aan het uitlaten is. Wat opviel was de rangorde tussen de
twee huisdieren. De kleinste viervoeter was de baas over de dubbel zo grote
andere hond. Een gesprekje werd aangeknoopt en al vrij snel zat de journalist bij Margie Geerarts achter een kopje koffie. Zij wordt deze week Geplukt.

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.

Horster
Kippensoep
Benodigdheden:
2,5 liter water
1 hele soepkip (uit Horst)
1 hele winterpeen
3 stengels bleekselderij
2 witte ui
½ knolselderij
3 takjes peterselie
1 hele prei
2 blaadjes laurier
2 blaadjes foelie
Bereiding:
• Schil de winterpeen en snij
schijfjes van ongeveer 1 cm dik;
• schil de knolselderij en snij deze
ook in stukken;
• was de prei en de bleekselderij en snij deze klein;
• snij de ui doormidden en laat
deze even roosteren en een
droge hete koekenpan;
• doe het water (koud) in een pan
en voeg hier alle ingrediënten
aan toe;
• laat dit circa 8 uur op klein vuur
trekken. Het mag niet koken, dus
moet tegen de kook aan zijn;
• zeef de soep en bewaar de kip en
de soep (niet de groenten);
• proef de soep en laat het
eventueel nog een beetje
inkoken om een krachtigere
smaak te krijgen;
• u kunt ook een beetje kippenbouillon toevoegen voor nog een
krachtigere smaak;
• de soep is klaar.
De kip kunt u gebruiken als
garnituur in de soep.
Zo kunt u ook naar keuze andere
garnituren in de soep toevoegen,
zoals vermicelli, klein gesneden
groenten of soepballetjes.

maar wanneer Margie een gaatje weet
te vinden, wandelt ze graag met haar
twee honden. Daarnaast leest ze graag
en gaat geregeld op ‘schuup’ zoals ze
het zelf noemt. Ook is ze druk in de
weer met Kim die als hobby ponyrijden
heeft. “En om de twee weken bowlen
met vriendinnen, dat is reuze gezellig”,
zegt Margie. De in America geboren
Margie heeft altijd in het Peeldorp gewoond evenals haar ouders.
Weliswaar heeft ze een binding
met America, maar zegt ze: “Ik zou ook
prima in Horst kunnen wonen.” Ze is van
mening dat er in America niets hoeft
te veranderen en vindt het dorp prima
zoals het nu is. Het mooiste plekje in het
‘dorp van Rowwen Hèze’ is weggelegd
voor haar ouderlijk huis. “Mijn ouders
wonen er nog steeds en ik heb gewoon
leuke herinneringen aan het huis”, aldus
Margie. Haar mooiste herinneringen liggen ook bij haar ouders die al meer dan
50 jaar getrouwd zijn. “Mijn twee opa’s
heb ik jammer genoeg niet gekend. Ik
weet dat het niet mogelijk is maar die
zou ik graag eens hebben ontmoet”,
zegt Geerarts.
Aan arrogante mensen heeft de
Americaanse een hekel. Haar midden in
de nacht ergens wakker voor maken is
volgens haar op z’n zachtst gezegd geen
goed idee. Op mijn vraag dit eens nader
toe te lichten begint ze te lachen: “Ik
zal het er maar op houden dat dit voor
diegene die mij wèl wakker wil maken,
niet positief zal uitpakken”, zegt ze met

enige nadruk op ‘niet positief’. Maar
misschien heeft ze haar uurtje slaap hard
nodig want ze kijkt graag naar films.
Ook het journaal slaat ze geen dag over.
“Studio Sport en de zender Nickelodeon
kan wat mij betreft uit de ether gehaald
worden. Gewoon vreselijk om naar te
kijken”, meent Margie. Op vakantie
zoekt ze graag de zon en de warmte op.
Om daar zeker van te zijn is Mallorca
een van haar favoriete vakantieplekjes.
Uitgaan in de regio doet ze niet vaak
maar af en toe een biertje drinken bij
café ’t Centrum slaat ze niet af.

De kleinste is de baas
Intussen mag Ozzie, een bassethond,
uit zijn bench en komt kennismaken met
de HALLO-indringer in huize Geerarts.
“Hij is pas een half jaar en Bertje, onze
teckel, is de baas. Je zou het niet zeggen
maar de kleinste van de twee heeft het
hier voor ’t zeggen”, aldus Margie. Even
later ligt Ozzie op z’n rug ten teken van
onderdanigheid. Intussen ‘spektakelt’
Bertje er op los. Met mijn hand vooruit
gestrekt en een kort commando ‘tchss’
richting Bertje waan ik me heel even
Cesar Millan uit de serie ‘Dog Whisperer’
op National Geographic Channel, de
bekende hondenfluisteraar. Het effect op
mijn actie is nul komma nul. “Ja ieder
zijn vak hé”, lacht Margie. Nog even
een foto maken en ik keer huiswaarts.
En warempel: Bertje en Ozzie poseren
voor de fotograaf alsof ze nooit anders
gedaan hebben.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Speeddate avond in Sevenum
Margie Geerarts is 38 jaar oud,
ongehuwd en is gelukkig in de liefde
met haar Jean-Paul Verheijen die ook
38 jaar oud is. Samen dragen ze de zorg
over Nena (11) en Kim die 9 jaar oud
is. Het gezin heeft daarnaast ook nog
twee honden, Bertje en Ozzie. In haar
dagelijks leven is Margie werkzaam bij
De Paddestoelerij in Grubbenvorst waar
ze met veel plezier werkt. “Het bedrijf
waar ik werk promoot champignons en

we beschikken over een restaurant en
informatiecentrum. Ik vind het heerlijk om hier te mogen werken omdat
ik veel mensen ontmoet”, aldus de
Americaanse.

Ik ontmoet graag
mensen
Door haar drukke werkzaamheden
heeft ze geen overschot aan vrije tijd

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
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of volgende week
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In Zérum is en hiël leuk initiatief begôs,
Vur single meense die hiëlemoal oêtgedôs,
Aete mit wát sjans,
Want dát vergroët eur kans,
da vinge zeej zeker eur kerske op de appelmôs!

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
10 februari 2011
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Provinciale Statenverkiezingen
Overal stemmen binnen de eigen gemeente
Op woensdag 2 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Zoals bij de vorige verkiezingen
bent u niet meer gebonden aan uw vaste stemlokaal. U kunt binnen de gemeente Horst aan de Maas
in elk willekeurig stemlokaal stemmen. Een overzicht van de stemlokalen en tevens kandidatenlijst
ontvangt u op 23 februari. Uw stempas wordt door de gemeente per post aan u toegezonden op
zaterdag 12 februari.
Volmacht
Op woensdag 2 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Als u zelf niet kunt gaan
stemmen, kunt u ook iemand een volmacht geven:
• Aan iemand die zelf ook een stempas van de gemeente Horst aan de Maas heeft ontvangen. Geef
uw stempas en een kopie van uw (maximaal 5 jaar verlopen) identiteitsbewijs mee aan degene die
voor u gaat stemmen.
• Aan iemand die zelf geen stempas van de gemeente Horst aan de Maas heeft ontvangen (maar wel
van een andere Limburgse gemeente). Hiervoor moet u een formulier invullen (vóór 16 februari).
Een kiezer kan naast zijn eigen stem maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen. Dit kan alleen bij
het uitbrengen van een eigen stem.
Kiezerspas
U kunt ook gaan stemmen in een andere Limburgse gemeente. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig.
Deze kunt u schriftelijk aanvragen tot en met 16 februari. U kunt de kiezerspas ook persoonlijk ophalen
bij de gemeente. Dat kan uiterlijk tot en met 25 februari bij de afdeling Burgerzaken. Neem dan wel uw
stempas mee naar het gemeentehuis.
Meer informatie
Meer informatie over de verkiezingen vindt u op: www.horstaandemaas.nl. Hier kunt u ook de
benodigde formulieren downloaden. Hier treft u ook informatie aan over andere instanties die vragen
kunnen beantwoorden over de verkiezingen of de keuze die u moet gaan maken.

Welk afval wordt de komende tijd
opgehaald?
Vrijdag 11 februari
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling textiel Meerlo, Swolgen, Tienray
Zaterdag 12 februari
• Inzameling oud papier Griendtsveen,
Hegelsom, Kronenberg, Melderslo
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Maandag 14 februari
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Lottum-Noord
Dinsdag 15 februari
• Inzameling restafval omgeving GrubbenvorstNoord, Lottum-Zuid
• Inzameling grof vuil Meerlo, Swolgen, Tienray
(zelf Maessen bellen)
Woensdag 16 februari
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg, Sevenum
• Inzameling gft-afval Meerlo, Swolgen, Tienray

Donderdag 17 februari
• Inzameling restafval omgeving Melderslo,
Horst-Zuid
Vrijdag 18 februari
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
Zaterdag 19 februari
• Inzameling oud papier Horst-Zuid, Sevenum
• Inzameling oude metalen Sevenum
• KGA gemeentewerken 10.00-14.00 uur (alleen
voormalige gemeente Horst aan de Maas)
• 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.

Commissie Bezwaar
Openbare hoorzitting van de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften en
klachten
Op dinsdag 15 februari 2011 zal een vergadering worden gehouden van de commissie voor de
behandeling van bezwaarschriften en klachten.
Deze commissie brengt advies uit over te nemen besluiten op bezwaarschriften.
De hoorzitting wordt gehouden in het gemeentehuis te Horst (ingang via hoofdingang).

Nieuws
Start nu!!!!
Gezond en verantwoordt sporten, bij ons kunt u terecht voor o.a.
Aqua Zumba, Aqua Joggen, Aqua varia, trimzwemmen, M.B.V.O. En nog vele andere activiteiten.
Daarvoor hebben wij nog enkele plaatsen beschikbaar, dus kom gezond en verantwoordt sporten bij ons.

Om 18.30 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen de verlening van een bouwvergunning aan de Maasbreeseweg te Sevenum.
Om 19.00 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen de verlening van een bouwvergunning aan de Lottumseweg te Grubbenvorst.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie,
mevr. P. Schrijver, tel. (077)477 93 78.

Recreatief zwemrooster
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle verdere informatie over onze activiteiten in het zwembad kunt
u terecht op de website van de gemeente Horst aan de Maas, kijk daarom op www.horstaandemaas.nl
voor al het nieuws.

Themabijeenkomst
Wonen

Kinderfeestjes
Bij ons uw kinderfeestje vieren? Voor € 6,00 kunt u bij ons zwemmen en krijgen de kinderen een lekker
smulpakket. En de jarige mag grabbelen in de grabbelton.
Voor verdere informatie:
Zwembad de Berkel, Kranestraat 14, Horst. Tel: (077) 477 97 25.

Wijziging uitzending Raad en Daad

Extra Commissie
Ruimte
17 februari 2011

Om u als inwoner van onze gemeente (meer) te betrekken bij de gemeenteraad worden de openbare
raadsvergaderingen live uitgezonden via de website van onze gemeente. Daarnaast wordt via de lokale
omroep TV Reindonk het programma Raad en Daad uitgezonden. In dit programma ontvangt u als
burger op een laagdrempelige manier informatie over onderwerpen uit de gemeenteraad, begeleid met
beelden uit de openbare raadsvergadering. Er zijn interviews met raadsleden en ook ontvangt u een
vooruitblik op commissie- en raadsvergaderingen en eventuele themabijeenkomsten.

Het presidium van Horst aan de Maas heeft
besloten om een extra bijeenkomst te houden
voor de commissie Ruimte. Deze vindt plaats
op donderdag 17 februari 2011 om 20.00
uur in de raadzaal van het gemeentehuis in
Horst aan de Maas.

Uitzendingen
Raad en Daad wordt uitgezonden via lokale omroep TV Reindonk. De uitzendingen zijn voortaan
– na de raadsvergadering – op zondag, maandag en dinsdag om 11.00 uur, 19.30 uur en 20.30 uur.
De eerste uitzending start op zondag 13 februari 2011.

Onderwerp van gesprek is de
Winkeltijdenverordening.

Voor alle duidelijkheid: op woensdag, donderdag en vrijdag zijn er GEEN uitzendingen meer.
Hebt u de uitzending gemist, dan kunt u via www.reindonk.nl de gemiste uitzending alsnog bekijken.
Dit kan binnenkort ook via www.horstaandemaas.nl.
Hebt u tips en suggesties voor het programma Raad en Daad? Dan kunt u deze doorgeven via
raadendaad@horstaandemaas.nl.

Door deze extra bijeenkomst krijgen ook de
direct betrokkenen en belangstellenden de
gelegenheid om in te spreken. En kunnen zij
hun mening geven over dit onderwerp. Wilt
u gebruik maken van dit spreekrecht, neem
dan vóór de vergadering contact op met de
griffier, de heer R. Poels, tel: 077 – 477 97 70
of 06 – 51852891 of email:
griffier@horstaandemaas.nl.

Regelmatig vinden er themabijeenkomsten voor
de gemeenteraad plaats. Doel daarvan is dat de
gemeenteraad achtergrondinformatie ontvangt
over diverse uiteenlopende onderwerpen.
Dinsdag 15 februari 2011 om 20.00 uur is er een
themabijeenkomst over Wonen.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• woningbehoefte in relatie tot locaties per kern;
• regionaal en lokaal beleid; hoe komt kwalitatief
aanbod tot stand?;
• omvorming huidig woningbestand in relatie tot
demografische cijfers;
• versnelling aanbrengen in de woningmarkt?
(hoe doe je dat als lokale overheid?).
Welkom
Wilt u weten en zien hoe raadsleden zich een
beeld vormen? Kom dan luisteren op dinsdag 15
februari 2011 om 20.00 uur. U bent van harte
welkom! Overigens kunt u deze themabijeenkomst ook live beluisteren via internet.
Meer informatie:
De agenda van deze themabijeenkomst kunt u
inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk op
www.horstaandemaas.nl.

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning:
• Het oprichten van een berging op het perceel
gelegen aan de Past. Jeukenstraat 11 te
America, ingekomen 2 februari 2011.
• Melding brandveilig gebruik op het perceel
gelegen aan de Holstraat 23 te Hegelsom,
ingekomen 7 februari 2011.
• Het slopen van een schuur op het perceel
gelegen aan de van Elzenweg 13 te Hegelsom,
ingekomen 1 februari 2011.
• Het vervangen van de kozijnen op het perceel
gelegen aan de Kreuzelweg 27 te Horst, ingekomen 1 februari 2011.
• Het oprichten van een tuin afscheiding op
het perceel gelegen aan de Afhangweg 2 A te
Horst, ingekomen 31 januari 2011.
• Melding brandveilig gebruik op het perceel
gelegen aan Veld Oostenrijk 13 te Horst,
ingekomen 7 februari 2011.
• Het oprichten van een carport op het perceel
gelegen aan de Nieuwstraat 150 te Horst,
ingekomen 31 januari 2011.
• Het oprichten van een carport op het
perceel gelegen aan de Simonstraat 20 te
Kronenberg, ingekomen 1 februari 2011.
• Het uitbereiden van een woning op het
perceel gelegen aan de Den Spittheuvel 11 te
Kronenberg, ingekomen 4 februari 2011.
• Het oprichten van een garage op het perceel
gelegen aan de Horsterdijk 37 te Lottum,
ingekomen 28 januari 2011.
• Het oprichten van een carport op het perceel gelegen aan de Sint Jansstraat 37 A te
Meterik, ingekomen 31 januari 2011.
• Het actualiseren van een vleesvarkensbedrijf
gelegen aan de St. Maartensweg 3 te Meterik,
ingekomen 3 februari 2011.
• Het kappen van 3 bomen en het herplanten
van nieuwe bomen op het perceel gelegen aan
de Molenstraat 29 te Sevenum, ingekomen
26 januari 2011.
• Het verwijderen van een groenstrook op
het perceel gelegen aan de Kanakker 21 A te
Swolgen, ingekomen 1 februari 2011.
• Het slopen van een kippenstal en het verwijderen van asbest uit een kippenstal op het perceel
gelegen aan de Hulsweg 6 te Swolgen, ingekomen 2 februari 2011.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Verleende omgevingsvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende omgevingsvergunningsvergunning is verleend:
Het oprichten van een loods op het perceel
gelegen aan de Witveldweg 9 te Grubbenvorst.
Bovengenoemde omgevingsvergunning is
verstuurd op 3 februari 2011.
• Het uitbreiden van een woning op het perceel
gelegen aan de Slenkenweg 13 te Evertsoord.
• Het oprichten van een varkensstal op het
perceel gelegen aan de Patersstraat 26B te
Evertsoord.
• Het oprichten van een tuinbouwkas op
het perceel gelegen aan de Nieuw Erf 3 te
Grubbenvorst.
• Het verbouwen van een monumentale schuur
tot een woning op het perceel gelegen aan de
Stationsstraat 131 te Hegelsom.
• Het oprichten van 13 starterswoningen op
het perceel gelegen aan de Kamplaan te
Hegelsom.
• Het slopen van een open schop/schuur en
kippenhok op het perceel gelegen aan de
Herstraat te Horst.
• Het aanbrengen van lichtreclame op het perceel gelegen aan de Handelstraat 17 te Horst.
• Het uitbreiden van een tuinbouwkascomplex
op het perceel gelegen aan de Schengweg 7 te
Horst.
• Het oprichten van 10 woningen op het perceel
gelegen aan ‘de Afhang’ te Horst.
• Het vervangen van de kozijnen op het perceel
gelegen aan de Kreuzelweg 27 te Horst.
• Het aanleggen van een inrit op het perceel
Horsterdijk 14 te Lottum.
• Het verbouwen van een woning en het oprichten van een overkapping op het perceel gelegen
aan de Jaegerweg 16 te Melderslo.

• Het slopen van een schuur op het perceel gelegen aan de Konijnswarande 5 te Melderslo.
• Het oprichten van een tuinhuis op het perceel gelegen aan de Meldersloseweg 120 te
Melderslo.
• Het bouwen van een opslagloods op het perceel
gelegen aan de Vlasvenstraat 51 te Melderslo.
• Het wijzigen van de bestemming i.v.m. kindercentrum op het perceel gelegen aan de Jan van
Swolgenstraat 52 te Swolgen.
Bovengenoemde omgevingsvergunningen
zijn verstuurd op 10 februari 2011.

Rectificatie
Vanwege een tekstuele verschrijving volgt deze
nieuwe publicatie. Het betreft de volgende beschikking:
Bedrijfsactiviteiten: Varkenshouderij
Aanvrager:
Mts. J. G.
en H. van de Goor
Adres inrichting:
Hazenhorstweg 1-3
Sevenum
Datum aanvraag:
27 maart 2009
Betreft:
WM milieuvergunning
8.4 revisievergunning

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.

Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 11 februari 2011 tot en met 24
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 20.00 uur en dinsdag t/m 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.

Van rechtswege verleende
sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende sloopvergunning is
verleend:
• Het slopen van een woning op het perceel gelegen aan de Legert 29 te Swolgen.
Deze vergunning is verstuurd op
10 februari 2011.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit
is betrokken kan ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht daartegen bij het College van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas
een bezwaarschrift indienen, binnen zes weken
na de dag van verzending van de betreffende
sloopvergunning. Een bezwaarschrift schorst de
werking van de vergunning niet. De indiener van
een bezwaarschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond (Sector
bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond)
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Aan het indienen van een
dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.
Over de sloopvergunning kunt u inlichtingen
inwinnen bij de afdeling Vergunningen.
Horst, 10 februari 2011.
De burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij

Milieu
Bekendmaking beschikking milieuvergunning in het kader van de Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag om milieuvergunning binnengekomen. Zij
verlenen deze milieuvergunning. In het belang
van de bescherming van het milieu zijn aan de
beschikking voorschriften verbonden. Het betreft
de volgende beschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: Pluimveehouderij
Aanvrager:
P.M.J. Fontaine
Adres inrichting:
Blaktdijk 52 Sevenum
Datum aanvraag:
28 juni 2010
Betreft:
WM milieuvergunning
8.4 Revisievergunning
Bedrijfsactiviteiten:
Aanvrager:
Adres inrichting:
Datum aanvraag:
Betreft:

varkenshouderij
Vullings Meterik BV
Campagneweg 8 Horst
1 september 2010
WM milieuvergunning
8.4 Revisievergunning

Bedrijfsactiviteiten: Integrale beroepsvaardigheidtrainingen
Aanvrager:
IBT
Adres inrichting:
Medegebroekweg
Evertsoord
Datum aanvraag:
9 juli 2010
Betreft:
WM milieuvergunning
Veranderingsvergunning

Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de inzage
termijn een beroepschrift indienen tegen deze
beschikking. Een belanghebbende kan geen beroep
instellen, indien hem redelijkerwijs kan worden
verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft
gebracht over de ontwerpbeschikking. De milieuvergunning treedt in werking na afloop van de
beroepstermijn. Dit geldt niet wanneer iemand in
de beroepstermijn beroep instelt en tevens vraagt
om een voorlopige voorziening te treffen. Een
verzoek om voorlopige voorziening kunt u indienen
wanneer u beroep heeft ingesteld. Voorwaarde
voor het toekennen van een verzoek om voorlopige
voorziening is dat er sprake is van ‘onverwijlde
spoed’. Dit wil zeggen dat de situatie niet toelaat
dat kan worden gewacht op de definitieve uitspraak
op het beroepschrift.
Als u beroep wilt instellen dan moet u het beroepschrift richten aan de Raad van State, Afdeling
bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA
‘s-Gravenhage. De voorlopige voorziening moet u
vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor het behandelen van het beroep
en het verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor verdere informatie hierover
kunt u terecht bij de Raad van State, tel. (070) 426
42 51, www.raadvanstate.nl.
Bekendmaking melding (8.40 Wm) in het
kader van de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet vereist. Voor deze inrichtingen gelden
algemene regels, die nodig zijn ter bescherming
van het milieu. Dergelijke inrichtingen zijn wel
verplicht om hun activiteiten te melden. Deze melding dient Burgemeester en wethouders bekend
te maken. Daarom maken zij bekend dat bij hen is
binnengekomen:
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is:
Ingediend op:
28 december 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
Melding besluit
landbouw
Aanvrager:
A.J.H. Kessels
Adres Inrichting:
Dorperpeelweg 4
America
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is:
Ingediend op:
18 januari 2011
Betreft:
WM Melding 8.40
Melding besluit landbouw milieubeheer
Aanvrager:
R. van Herpen
Adres Inrichting:
Zwarte Plakweg 86
America
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 11 februari 2011 tot en met 10
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 openings-

tijden van het gemeentehuis: maandag van 8.00
tot 20.00 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.
Bekendmaking omgevingsvergunning in
het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat bij hen op 21 januari 2011 een aanvraag
omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel
2.1, lid 1, onder e juncto artikel 3.10, lid 3 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is binnengekomen.
De ingediende aanvraag heeft betrekking op:
Aanvrager:
Mts. Maas
Adres Inrichting:
Donkerhoek 4 Swolgen
Datum aanvraag:
21 januari 2011
Betreft:
omgevingsvergunning
wijziging uitvoering
luchtwasser stal B en C
De aard van de toegepaste activiteiten en processen blijft ten opzichte van de vergunde situatie
onveranderd. De veranderingen in de aanvraag
leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen
voor het milieu, dan die het bedrijf op grond
van haar vergunning en de daaraan verbonden
beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.
De aanvraag voldoet aan de daarvoor geldende
voorwaarden.
Ter inzage en nadere informatie
De omgevingsvergunning en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage van 11 februari
2011 tot en met 24 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.
Bezwaar en beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende de eerder
vermelde inzage termijn een bezwaarschrift tegen
het besluit indienen bij Burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend
en dient tenminste te bevatten:
• De naam en adres van de indiener;
• De dagtekening;
• Een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht;
• De gronden van het bezwaar.
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend,
dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank,
sector Bestuursrecht, van het arrondissement
Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.
Horst, 10 februari 2011.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Wet ruimtelijke
ordening
Kennisgeving voornemen tot opstellen
Structuurvisie Klavertje 4 / Greenport
Venlo en start planMER-procedure
Op basis van artikel 2.1 Wet ruimtelijke ordening
(Wro) zijn de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Horst aan de Maas,
Peel en Maas en Venlo voornemens een structuurvisie op te stellen voor het gebied Klavertje 4
/ Greenport Venlo. Het gebied betreft het zogenaamde Klavertje 4-gebied. Globaal is het gebied
gelegen tussen de kernen Horst, Grubbenvorst,
Venlo, Maasbree en Sevenum.
De op te stellen structuurvisie geeft richting
aan de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied
Klavertje 4/ Greenport Venlo en zal de basis
vormen voor bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.

Op grond van hoofdstuk 7 uit de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage
1994 moet voor de besluitvorming over de
structuurvisie een zogenoemd planmilieueffectrapport (planMER) worden opgesteld.
De reden hiervoor is dat in de structuurvisie
projecten worden opgenomen die in het Besluit
milieueffectrapportage zijn aangewezen als
mer(-beoordelings)plichtige activiteiten. De
planMER-procedure is bedoeld om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en
besluitvormingsprocedure een plaats te geven.
Het planMER maakt integraal onderdeel uit
van de structuurvisie. Voordat de planMER
wordt opgesteld, wordt eerst in een notitie de
reikwijdte en het detailniveau van de planMER
vastgesteld. Hierin wordt aangegeven welke
milieuaspecten worden onderzocht in de planMER. Deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau
(NRD) is nu gereed.
Nadat de NRD door de Colleges van
Burgemeester en Wethouders is vrijgegeven,
ligt deze 6 weken ter inzage voor inspraak:
van 10 februari 2011 tot en met 23 maart 2011.
Tijdens de terinzagelegging kunt u schriftelijk
of mondeling een zienswijze geven. Gedurende
deze periode wordt ook een reactie gevraagd aan
de Commissie voor de milieueffectrapportage
(Commissie m.e.r.) op de NRD.
Inspraak
Op 25 januari en 1 februari 2011 hebben de
Colleges van Burgemeester en Wethouders
van de drie gemeenten de NRD vrijgegeven
voor inspraak. De NRD gaat in op hetgeen de
gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas
en Venlo willen onderzoeken in de planMER.
U kunt dit document vanaf 10 februari 2011
gedurende zes weken inzien (tot 24 maart 2011)
op de onderstaande locaties. De NRD is ook
digitaal beschikbaar op de site van uw gemeente
of de provincie.
Gemeente Horst aan de Maas
• Zienswijze richten aan: Het college van burgemeester en wethouders gemeente Horst aan
de Maas, t.a.v. dhr. T. Heuijerjans, Postbus
6005, 5960 AA Horst.
• Mondelinge reactie: afspraak maken met dhr.
T. Heuijerjans via (077) 477 97 77.
• Inzage gemeentehuis Horst, Wilhelminaplein
6 te Horst. Openingstijden: op maandag van
08.00-20.00 uur en
dinsdag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur.
Ontwerpprojectbesluit ex art. 3.10 Wro
en ontwerpbouwvergunning voor bouw
bedrijfspand Spoorstraat 61a in Tienray
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend voornemens te zijn om een
projectbesluit ex artikel 3.10 Wet ruimtelijke
ordening te nemen en een bouwvergunning
teverlenen voor:
• het oprichten van een bedrijfspand op het
perceel kadastraal bekend gemeente Meerlo,
sectie H, nummers 2171 en 2180, plaatselijk
bekend Spoorstraat 61a in Tienray.
Ingevolge artikel 3.11 Wet ruimtelijke ordening
en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht
ligt het ontwerpprojectbesluit en de ontwerpbouwvergunning met de bijbehorende stukken
met ingang van 11 februari 2011, tijdens de
kantooruren, gedurende een periode van zes
weken ter inzage in het gemeentehuis van
Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6 in
Horst.

Deze bekendmaking van het ontwerpprojectbesluit en de ontwerpbouwvergunning vindt,
behalve in het huis-aan-huis blad en op de
gemeentelijke website
(www.horstaandemaas.nl), ook plaats in de
Staatscourant.
Projectbesluit ex art. 3.10 Wro en verleende
reguliere bouwvergunning Kaldenbroek te
Lottum
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend dat zij reguliere bouwvergunning hebben verleend en op grond van artikel
3.10 Wet ruimtelijke ordening een projectbesluit
hebben vastgesteld voor het wijzigen van diverse
functies van de gebouwen van Stichting Limburgs
Landschap, Rijksstraatweg 1, 5944 ZG te Arcen.
Het gaat om de volgende activiteiten:
• het wijzigen van de functie van de huidige
woning naar een tweede vakantieappartement;
• het wijzigen van de functie van het huidige
atelier naar woning;
• het wijzigen van de functie van de schaapskooi
naar een cursusruimte, vakantieappartement
met bijbehorende kleinschalige horeca (theeterras); met alle bijbehorende (ver)bouwwerkzaamheden.
op het perceel kadastraal bekend Grubbenvorst,
sectie K, nummers 581 en 582, plaatselijk bekend
als Kaldenbroek 1 te Lottum.
Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpprojectbesluit en het ontwerpbesluit tot verlenen
van reguliere bouwvergunning (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 geen dan wel niet tijdig
een zienswijze hebben ingebracht, kunnen tegen
dit projectbesluit en de reguliere bouwvergunning 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 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
verlening van de reguliere bouwvergunning 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
huis-aan-huis blad, in de Staatscourant en op de
gemeentelijke website (www.horstaandemaas.nl)

Het bestemmingsplan voorziet in het slopen van
stallen en het realiseren van twee bouwkavels
(ruimte voor ruimte) en het bestemmen van de
huidige bedrijfswoning als burgerwoning.
Tegen het voornemen om voornoemd bestemmingsplan in procedure te brengen, kunnen nog
geen zienswijzen worden ingediend. Er worden
nog geen stukken ter inzage gelegd.
Een ieder krijgt op een later moment de gelegenheid om zienswijzen kenbaar te maken met
betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan.
Voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zal daarvan kennisgeving
worden gedaan in het gemeentelijk huis-aan-huis
blad, in de Staatscourant en op de website van
de gemeente. In deze kennisgeving zal worden
vermeld wanneer en hoe de stukken zijn in te zien
en hoe u daartegen een zienswijze kenbaar kunt
maken.
Het voorontwerp bestemmingsplan is in het kader
van vooroverleg toegestuurd aan de Provincie,
Waterschap en Inspectie VROM met gelegenheid
om binnen 4 weken advies uit te brengen.
Deze kennisgeving wordt tevens op onze website
(www.horstaandemaas.nl) bekendgemaakt.
Horst, 10 februari 2011.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Verkeer
Ontwerp Verkeersbesluiten:
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij
voornemens zijn:
• een gehandicapten parkeerplaats op kenteken te realiseren op de Doolingsbemden te
Grubbenvorst d.m.v. plaatsing van een bord
E6 van het RVV 1990;
• een algemene gehandicapten parkeerplaats te
realiseren op de parkeerplaats bij het Gasthoês te
Horst, links van de ingang, d.m.v. plaatsing van
een bord E6 van het RVV 1990;
• een gehandicapten parkeerplaats op kenteken
te realiseren op de Schansstraat te Horst d.m.v.
plaatsing van een bord E6 van het RVV 1990;
• een gehandicapten parkeerplaats op kenteken
te realiseren op de parkeerplaats Smetenhof te
Lottum d.m.v. plaatsing van een bord E6 van
het RVV 1990.
De stukken die betrekking hebben op deze
publicaties inclusief een situatieschets, liggen met
ingang van 14 februari 2011, gedurende 6 weken
ter inzage, elke werkdag van 08.00 tot 17.00 uur
en op elke maandag van 8.00 tot 20.00 uur in de
informatiehoek van het gemeentehuis.

Het projectbesluit en de bouwvergunning met
bijbehorende stukken ligt met ingang van 12
februari 2011 tot en met 25 maart 2011 ter inzage
in de informatiehoek van het gemeentehuis,
Wilhelminaplein 6 in Horst, tijdens de reguliere
openingstijden.

Zienswijzen kunnen tot het einde van de inzage termijn, schriftelijk bij het gemeentebestuur worden
ingediend. Voor mondelinge zienswijzen kunt
u contact opnemen met het cluster Ruimtelijke
Ontwikkeling tel. (077)477 94 67. Na afloop
van de inzage termijn nemen Burgemeester en
Wethouders een definitief besluit. Let op: U kunt
alleen beroep tegen dit definitieve besluit instellen, als u zienswijzen heeft ingebracht tegen het
ontwerpbesluit.

Het projectbesluit en de bouwvergunning en de
daarbij behorende stukken zijn tevens te raadplegen op de gemeentelijke website en op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Horst, 10 februari 2011.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

De openingstijden van de informatiehoek zijn
van maandag 08.00-20.00 uur en van dinsdag
tot en met vrijdag van 08.00-17.00 uur.
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken
zijn tevens vanaf 11 februari 20101 te raadplegen op onze website (www.horstaandemaas.nl)
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 bouwvergunningen zijn pas onherroepelijk als er na het verstrijken van de beroepstermijn van zes weken geen beroep is ingesteld.

Gedurende de periode van zes weken kunnen met betrekking tot het ontwerpbesluit
tot het buiten toepassing verklaren van het
bestemmingsplan middels het nemen van een
projectbesluit en tegen het ontwerpbesluit tot
verlening van bouwvergunning, mondeling of
schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen worden
ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 6005, 5960 AA Horst.

Vooraankondiging artikel 1.3.1 Besluit
ruimtelijke ordening ‘Bestemmingsplan
Staarterstraat 3 en Steeg ong. Sevenum’
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken op grond van artikel 1.3.1 Besluit
ruimtelijke ordening bekend dat er een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel
Staarterstraat 3 en Steeg ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Sevenum, sectie R, nr 194.

Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en) /
ontheffing(en)
De volgende aanvrage(n) liggen ter inzage
Evenementenvergunning
• Handboogsportvereniging Tienray voor het organiseren van een Veldronde op 7 en 8 mei 2011 in
de Tienrayse- en Swolgense bossen.
• Handboogsportvereniging Tienray voor
het organiseren van een de Nederlandse
Kampioenschappen op 24 en 25 september 2011

in de Tienrayse- en Swolgense bossen.
• Stichting OJC Walhalla voor het organiseren
van Prilpop op 22, 23, 24 en 25 april 2011 in en
nabij de Donckstraat 24-26 te Sevenum.
• MC ’t Murke voor het organiseren van de
jaarlijkse Motorzegening op zondag 17 april
2011 op en nabij het Past. Vullinghsplein te
Grubbenvorst.
• Stichting Power(wo)man Holland voor het
organiseren van Powerman (loopwedstrijd
en duathlonwedstrijd op 16 en 17 april in
Horstcentrum en omgeving.
• Stichting Grubbenvorst Promotie voor het
organiseren van Cadeaumarkt in het centrum
van Grubbenvorst op zondag 13 november
2011.
• A.C. Gaef um Gaas voor het organiseren van
PeelRand Classic (toerrit) door de gemeente
Horst aan de Maas op zondag 15 mei 2011.
Exploitatievergunning
• Kaldenbroek, voor het exploiteren van een
theeterras op de locatie Kaldenbroek 1, 5973 RJ
te Lottum.
U kunt de betreffende stukken inzien van 11
februari tot en met 25 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.
Tijdelijke verkeersmaatregelen
Gekke Moandaag Grubbenvorst
Afgesloten van 13.00 uur tot 16.30 uur.
In verband met de viering van Gekke Moandaag
in Grubbenvorst op maandag 21 februari 2011
zullen op deze datum tijdens de optocht tussen
13.00 uur en 16.30 uur de volgende wegen afgesloten worden: Reuveltweg, Prof. Linssenlaan,
Venloseweg vanaf de Prof. Linssenlaan, Past.
Vullinghsplein, Kloosterstraat, Wilhelminastraat,
Mgr. Joostenstraat, Lottumseweg, Past.
Vullinghsplein.
Verzoek aan de bewoners langs de
optochtroute om de weg zoveel mogelijk
autovrij te maken.

Openbare bekendmaking
Beleidsregels Wet
inburgering gemeente
Horst aan de Maas 2011
Het college van de gemeente Horst aan de Maas
heeft op 1 februari 2011 besloten de Beleidsregels
Wet inburgering gemeente Horst aan de Maas
2011 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking
van de Beleidsregels Wet Inburgering Horst aan
de Maas 2010. In de praktijk betekent dit echter
dat de beleidsregels van 2010 zijn opgenomen in
de beleidsregels van 2011.
Aanleiding voor de nieuwe beleidsregels zijn de
wijzigingen in het Besluit Inburgering, die het
rijk in september 2010 heeft aangebracht. Als
gevolg daarvan heeft het college sindsdien de
mogelijkheid om een inburgeringsplichtige te
ontheffen van zijn inburgeringsplicht, als het
college concludeert dat:
• Het voor de inburgeringsplichtige ondanks
aantoonbaar geleverde inspanningen redelijkerwijs niet mogelijk is het inburgeringsexamen te behalen.
• De inburgeringsplichtige kan aantonen reeds
voldoende ingeburgerd te zijn.
Verder is in de nieuwe beleidsregels geregeld
onder welke omstandigheden een inburgeringsplichtige recht heeft op een reiskostenvergoeding, vanwege zijn deelname aan een alfabetiseringsprogramma, inburgeringsprogramma of
inburgeringsexamen.
De Beleidsregels Wet inburgering gemeente
Horst aan de Maas 2011 zijn in werking getreden, vanaf de datum van deze publicatie.
Het besluit met bijbehorende stukken ligt
vanaf 2 februari 2011 voor iedereen ter inzage
in de publiekshal van het gemeentehuis.
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Boordevol feestweekend

Jubileumfeest Blauwpoët
Broekhuizenvorst
De hal van Van Leendert Transport in Broekhuizenvorst is nu nog leeg, maar komend weekend wordt er flink
gefeest. De ruimte wordt het toneel van het jubileumfeest van Carnavalsvereniging De Blauwpoët die dit jaar 5x11
jaar bestaat.

De carnavalsvereniging heeft een
boordevol programma in petto voor
de mensen uit Broekhuizenvorst en
omgeving. Op vrijdagavond is er een
reünie voor iedereen die ooit betrokken is geweest bij de Blauwpoët.
Speciaal voor het optreden van de
Schlagerband Die Powerhosen op
zaterdagavond is er een extra groot
podium aangelegd, zodat het feest ten
volle kan losbarsten. Zondagochtend
na een gebedsdienst in de kerk in
Broekhuizenvorst trekken de carnavalsvierders weer naar de feestzaal voor
een brunch, als voorbereiding op de

jubileumreceptie later die middag.
Volgens vorst Wouter Cox is er de
afgelopen weken hard gewerkt om de
feestruimte in gereedheid te brengen.
“We zijn al vanaf vorig jaar maart
bezig met de voorbereidingen en de
laatste drie weken waren we hier
iedere avond met gemiddeld vier man
aanwezig om alles klaar te zetten.
Zeker op zaterdagavond verwachten
we zo’n 500 tot 600 man, want we
hebben goed reclame gemaakt in
Broekhuizenvorst en andere dorpen”,
aldus Cox.
Zaterdagmiddag wordt de feest-

ruimte vrijgemaakt voor de kinderen.
De jeugdcarnaval viert dan het 4x11jarig bestaan. “We organiseren een
kermismiddag voor de jeugd uit de
hele omgeving”, vertelt Jeanne Camps
van het jeugdcarnaval. “In de hal komen allerlei attracties voor jeugd van
0 tot 16 jaar oud, denk aan sumoworstelen, een schiettent, een clown en
een springkussen.” De middag duurt
van 13.30 tot 17.00 uur. Daarna wordt
de hal snel vrijgemaakt voor de jeugdreceptie. Het complete programma en
informatie over toegangskaartjes zijn
te vinden op www.blauwpoet.nl
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GRATIS RAAMDECO
BIJ AANKOOP VAN
CARNAVALSARTIKELEN
BOVEN € 15,00!!

600M² kleding, accessoires en versieringen

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

Proclamatie nieuwe prins
der Dreumels
Komende zaterdag vindt na weken van raden en gissen de proclamatie plaats van de nieuwe prins van D’n Dreumel. Rond 22.00 uur zal vorst
Iemus de 49e prins van D’n Dreumel in aanwezigheid van vele Dreumels
en Dreumelinnekes bekendmaken.
Op deze avond is er een
programma met vele artiesten zoals
de schlagerzangers 2010/2011,
de junioren en senioren gardegroepen, Jónge Klaore, Bram en
Ruud, Weej Dreej en als klapper de
Limburgse zanger en winnaar van
Holland’s Got Talent 2010 Martin
Hurkens. Streekomroep Reindonk
doet vanaf omstreeks 22.00 uur live
verslag van de proclamatie van de
nieuwe prins in de Mèrthal.
Voor diegenen die niet in de
gelegenheid zijn om de proclamatie
bij te wonen een manier om het
gebeuren in de Mèrthal toch mee te
maken.
In samenwerking met Streekomroep Reindonk bestaat komend
weekeinde de gelegenheid om te
raden naar de naam van de nieuwe

prins. Inzendingen kunnen telefonisch
worden door gegeven op zaterdag
12 februari tussen 09.00 en 20.00 uur
bij Streekomroep Reindonk, telefoon
077 398 77 42 of via de website van
D’n Dreumel www.dreumel-horst.
nl Uit de goede inzendingen worden
enkele mooie prijzen verloot. De prijswinnaars worden na afloop van de
prinsenreceptie op zaterdag 19 februari bekendgemaakt.
Toegangskaarten voor de
proclamatie zijn, zolang de voorraad
strekt, te koop bij café De Lange, café
De Beurs, café ’t Centrum, op
www.dreumel-horst.nl of telefonisch
bij Gijs Hendriks, 077 398 63 97.
De nieuwe cd van D’n Dreumel
kost 8 euro en is verkrijgbaar bij
InterChalet, Miez-D, slagerij Joosten,
Praedé Kappers en tankstation Vissers.

Nieuwe jeugdprins van
het Dreumelriêk
Wie wordt de nieuwe jeugdprins van het Jônk Dreumelriêk? Deze
vraag staat centraal op zondag 13 februari in de Mèrthal. Vanaf 14.11 uur
zal de jeugdzittingsmiddag, die ‘sprookjes’ als thema heeft, losbarsten
met veel dans, zang en toneel.
Dit grootse evenement heeft
twee hoogtepunten. Allereerst wordt
de spelersgroep van de jeugdboorebrullef 2011 bekendgemaakt.
Deze activiteit is dit jaar in handen
van Jong Nederland Horst. Als tweede
hoogtepunt wordt de nieuwe jeugdprins geproclameerd.

Er is gezorgd voor een afwisselend programma met diverse
dansgroepen, jeugdliedjeszangers en
de liedjeszangers van D’n Dreumel.
Daarnaast vindt er een debuutoptreden plaats van een nog naamloze formatie en sluit de groep de Rosentaler
deze middag muzikaal af.
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De Toddezèk opnieuw in
LVK-ﬁnale
Twan Relouw, Geert en René Verschueren hebben zich afgelopen zaterdagochtend opnieuw weten te plaatsen
voor de grote LVK-finale. Het is voor het vijfde opeenvolgende jaar dat De Toddezèk in de finale staan van het
Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK). De finale wordt op 18 februari gehouden in evenementenhal De Heuf
in Panningen en wordt rechtstreeks via L1 tv uitgezonden.

Enorme collectie

carnavalskleding

en accessoires voor groot en klein.
Zeer laag geprijsd!

Groot gedeelte
rijs!
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Graag tot ziens bij Mariëtte Mode
Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
(Ingang langs TNT)

De Toddezèk direct na de offiële bekendmaking dat ze in de finale staan
Met de afvaardiging van het
Grubbenvorster trio naar de finale, zijn
De Toddezèk de enige deelnemers
uit de gemeente Horst aan de Maas.
Uit Zuid-Limburg zijn elf deelnemers
door, uit Midden-Limburg drie en uit
Noord-Limburg vijf, waaronder het
Grubbenvorster trio. Direct na de bekendmaking, rechtstreeks via L1 radio,
dat De Toddezèk in de finale zaten
bezocht HALLO het trio in hun honk
aan ’t Modderpedje in Grubbenvorst.
Twan Relouw: “Wat onze tekstschrijver René schrijft is herkenbaar
en traditioneel. Hij gebruikt originele
woorden in de tekst. Iedereen kent
die woorden en de boodschap die in
zijn liedjes schuilen zijn voor ZuidLimburgers net zo begrijpelijk als voor
de rest van Limburg”, zegt de zanger.
Volgens René zelf heeft een goed
liedje geen taalgrens en werkt het enthousiasme dat De Toddezèk uitstralen
aanstekelijk. “Je krijgt wat je geeft”,
vult de tekstschrijver zelf aan.

De Toddezèk hebben een week voor
de finale nog een actie opgezet en vragen iedereen die het trio een warm hart
toedraagt in de pen te klimmen. René
Verschueren: “We vragen aan mensen
om hun leukste ervaring op ‘Miene
truukwaeg’ te schrijven. Dit kan door
onze site www.toddezek.nl
te bezoeken. Daar kan men dan een
leuk, kwant, pijnlijk, ontroerend of
mooie ervaring over zijn of haar ‘truukwaeg’ plaatsen. Het meest aanspre-

kende verhaal wordt dagelijks beloond
met een ‘tambeerijn’ (een dienblad in
de vorm van een tamboerijn) en onze
laatste cd Krutjuuj!.
De actie loopt van 10 tot en met
17 februari waarna het meest aansprekende of amusante verhaal twee
kaartjes voor de grote LVK-finale van ons
krijgt, inclusief ‘tambeerijn’ en de cd
Krutjuuj!”, aldus Verschueren. In principe
kan iedereen meedoen mits de normen
van fatsoen gerespecteerd worden.

'indruk door opdruk!'
Uw leverancier voor al
uw relatiegeschenken
en promotieartikelen
De Drink 22, Horst

+31 (0)6 229 04 228

www.presetprint.nl

Je krijgt wat je geeft
Het trio vertrekt volgende week vol
vertrouwen naar Panningen en wil geen
uitspraak doen over hun kansen. “Ik
verwacht dat we bij de eerste 19 zullen eindigen”, blikt Geert Verschueren
vooruit. Intussen komen steeds meer
mensen uit Grubbenvorst het trio
feliciteren en wordt een goed gesprek
bijna onmogelijk. “Ja, dat komt omdat
wij iets neerzetten dat jong en oud aanspreekt, van Margraten tot Mook”, zegt
René. En daarin kon hij wel eens gelijk
hebben want De Toddezèk vieren hun
behaalde successen nooit alleen. Dat
doen ze samen met de Grubbenvorster
bevolking en alle fans uit de wijde omgeving. De Toddezèk wonnen in 2007
en 2009 al eens de LVK-finale. Voor fans
die nog een entreekaartje willen bemachtigen voor 18 februari is er minder
goed nieuws. De finale van het LVK is zo
goed als helemaal uitverkocht.

Hoe zag uw
truukwaeg eruit?

dennis

Foto: Aerts Leunen

Prins John den urste
van De Geiten Tienray
Afgelopen zaterdag werd in een volle Geitestal de nieuwe prins van
Tienray gepresenteerd. John den urste, 59e prins van carnavalsvereniging
De Geiten. John den urste is 38 jaar en in het dagelijks leven bekend als
John Vergeldt.
John is vollegrondtuinder van
voornamelijk prei en sla. Hij is
getrouwd met Jeannette Arts van
de Schanseknuppels uit Castenray
en samen hebben ze twee kinderen, dochter Sanne en zoon Rens.
Prins John den urste regeert over

het Geitenrijk onder het motto: Mit
den prei ien de hand, veurop dur
ut Geitenland. Zaterdag 26 februari
zal prins John den urste samen met
prinses Jeannette recipiëren. De receptie begint om 19.30 uur in de Geitestal
aan de Bernadettelaan in Tienray.

goede smaak
is een
vorm van liefde

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

Jacob Merlostraat 6
5961 AB Horst
t 077 374 41 94
e info@chitaniedennis.nl
w www.chitaniedennis.nl
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Nieuwe jeugdprins en
-prinses van America

Sint Hubertuskerk
Hegelsom

Carnavalsdienst

Ten behoeve van een moment
van bezinning tijdens carnaval
wordt op carnavalszaterdag
5 maart om 19.00 uur in Hegelsom een woord- en gebedsdienst
gehouden in de Sint Hubertuskerk.
Deze dienst wordt gehouden
in aanwezigheid van de prins en
zijn gevolg, het boerenbruiloftgezelschap, het gezelschap van
de jeugdcarnaval en leden van
carnavalsvereniging D’n Tuutekop.
Het thema van deze viering is
Respect. Iedereen is van harte
uitgenodigd om carnaval te beginnen met deze viering in de kerk en
te eindigen met het halen van het
askruisje op Aswoensdag.

Twee acts
uit gemeente in KVLﬁnale
Vanuit onze gemeente doen
er op 13 februari twee acts mee
aan de finale van het Kinger
Vastelaovend Leedjesfestival
(KVL) in Helden. De winnaar mag
optreden tijdens de opening van
de Vastelaovend op 5 maart in de
Zoepkoel in Venlo. Ook één van de
andere tien finalisten mag mee
naar Venlo.
Evi Hagens, Inge Derikx, Veerle
van de Brandt, Imke Achten en
Maud Kleuskens uit Melderslo
staan in de finale met hun liedje
’Gepimpt!’. Jur Versleijen uit
Broekhuizen doet mee met het
nummer ’Mit de keboem meij’. Als
de acts de finale niet winnen, kunnen ze nog mee naar de ZoepKoel
op 5 maart door zoveel mogelijk
stemmen te halen. Het optreden
met de meeste stemmen mag dan
meedoen als Jippe’s Toptip van het
televisieprogramma KinjerKraom.
Stemmen kan tot 20 februari via de
website www.kinjerkraom.nl/toptip

Afgelopen zondag zijn jeugdprins Maikel I (Roelofs) en jeugdprinses
Renée I (Haegens) benoemd tot heersers over het jeugdrijk van de
Turftreïers. Zij worden in hun taak gesteund door adjudanten Job Haegens
en Robin Holtackers en uiteraard de rest van het jeugdgezelschap.
Op zaterdag 19 februari houden
zij receptie vanaf 20.11 uur in de
Bondszaal in America. Iedereen is

Foto: Stef Dekker

Jeugdboerenbruidspaar
Hegelsom
Na afloop van de receptie van jeugdprins Bram de ierste en adjudanten
Arjan en Emiel is afgelopen zaterdag het nieuwe jeugdboerenbruidspaar
bekend geworden: Britt ván Hans & Mathilda Willems en Mitchell ván
Mark & Marion Cuppen.
Op zondag 6 maart zullen Britt en
Mitchell in de onecht worden verbonden. Mitchell is een kampioen in scoren,
bewaart en spaart alles en is een
echte praatjesmaker. Britt is een kei in
set-up’en, gaat graag logeren en fuiven
en is een echte kwebbelkont. Ook zit
ze bij Jong Nederland en beiden zitten
in groep 7 van basisschool Onder de
Linde. Vader en moeder van de bruid is
Ken ván Gerben & Chantal Alaerds en

Isa ván Ester & René Stappers. De vader
en moeder van de bruidegom zijn
Niels ván Yvonne & Geert Keijsers en
Kristy ván Miranda & Peter Kellenaers.
Het bruidspaar zal door middel van
‘Boer Zoekt Vrouw’ worden getest of
ze elkaar goed genoeg kennen om
te kunnen trouwen. Iedereen is van
harte welkom in Zaal Debije op zondag
6 maart. De receptie is van 17.30 tot
18.30 uur.

Zilveren Orde van
Verdienste D’n
Tuutekop voor Hay Arts

Jeugdprins Stan I van
Ût Ezelsköpke
Afgelopen zondag is de jeugdprins van 2011 van ût Eazelsriëk uitgekomen: prins Stan I (Wijnen). Samen met zijn adjudanten Timon (Rijs) en Jur
(Heldens) zwaait hij dit jaar de scepter in Sevenum onder het motto: “Met
väöl lol en plezeer, goan weej doar carnaval 2011 heer!”
Op zondag 27 februari is iedereen
vanaf 15.11 uur van harte uitgenodigd

om jeugdprins Stan I en zijn gevolg te
komen feliciteren in de Wingerd.

Na afloop van de prinsenreceptie in Hegelsom op 30 januari kreeg Hay
Arts uit handen van prins Ben I de Verzilverde Orde van Verdienste uitgereikt. Deze onderscheiding kreeg hij voor zijn grote bijdragen aan de
Hegelsomse gemeenschap in het algemeen en de carnavalsvereniging in
het bijzonder.

Proclamatie
nieuwe
zomerprins
Horst
Aanstaande maandag
14 februari wordt in café
De Beurs de nieuwe zomerprins
2011 geproclameerd. Voordat het
zover is wordt eerst afscheid
genomen van prins Luuk I.
Het programma start op
maandag om 21.30 uur en rond
de klok van 22.11 uur wordt de
nieuwe heerser over de zomercarnaval bekend gemaakt.
De presentatie is in handen van
Hay Vissers en er is een optreden
van het wel bekende duo Ivan en
Frank.

welkom om Maikel en Renée te
komen feliciteren en daarna nog even
goed te feesten.

Alle soorten enkel
glas op voorraad
o.a. veiligheidsglas,
gehard glas en
gefigureerd glas.

Foto: Stef Dekker

Hay Arts was twaalf jaar lang de
eindredacteur van de Hegelsomse carnavalskrant, de Kakelkrant. Vanaf de
allereerste Kakelkrant in 1999 tot en
met afgelopen jaar heeft Hay samen
met de andere redactieleden ervoor
gezorgd dat er elk jaar een prachtig
overzicht werd vastgelegd van de carnavalsactiviteiten in het Tuuteriek. Dit
compleet met stukjes van de vaandeldragers van elk jaar en verder tal van
ludieke stukjes, interviews en columns
en vooral heel veel foto’s.
Daarnaast heeft Hay nog op vele

manieren bijgedragen aan de carnavalsactiviteiten. Hij was jeugdvorst in
1974 en 1975 en in 1976 werd hij de
jongste grote prins van het Tuuteriek.
Hij is penningmeester, voorzitter en ceremoniemeester van D’n
Tuutekop geweest, maar ook onder
andere buuttereedner, tekstschrijver
van de Hangmedalies en lid van de
nieuwe groepen Opgestoekt en Noeit
Weggewest. Verder is Hay voorzitter geweest van volleybalclub HVC
en is hij de huidige voorzitter van de
Dorpsraad Hegelsom.

Profiteer nu nog
van 6% i.p.v. 19%
*
BTW tarief!
Uw glaszetter voor nieuwbouw en renovatie!
Massenweg 12, 5962 NE Horst
T 077-3985863 - M 06-53294711 - E glasko@home.nl

* tot 1 juli 2011 alleen op arbeidsuren
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Prins Wilbert I van Dun Ezelskop Huub Kleuskens 47e prins
Zaterdag 5 februari kwam in de Wingerd de 58e prins van carnavalsvereniging Dun Ezelskop in Sevenum uit.

Foto: Marieta Vlemmix Fotografie

De commissie UKP had een mooie
setting in de sfeer van Venetië
gerealiseerd. Het thema dit jaar was
‘Met de maffia op de loer, gaon weej
op de venetiaanse tour’. Nadat ‘de
maffia’ was binnengevallen, kwam
prins Wilbert I in een gondel van

achter uit de zaal naar voren. Nadat de
mooie vermomming door vorst Peter
werd verwijderd was het nieuwe trio
een feit: Prins Wilbert I (Linders) en
zijn adjudanten Hugo Jacobs en Leon
Groetelaers. Prins Wilbert gaat deze
carnaval voorop met de spreuk

Boerenbruidspaar
Sevenum

‘Zaerum kom op, Die tent oppe kop!’.
De receptie van het nieuwe trio is
op zaterdag 26 februari in de Wingerd,
aanvang om 20.11 uur. Voor het
verdere programma van carnavalsvereniging Dun Ezelskop kijk op
www.ezelskop.nl

van de Meulewiekers
Afgelopen zaterdag vond het
prinsenbal plaats van de
Meulewiekers. De feestlokatie was
een prachtig aangeklede zaal, geheel
in het thema Flower Power. Tijdens
het bal werd Huub Kleuskens
uitgeroepen als 47e prins van de
Meulewiekers uit Meterik. In zijn
regeerperiode wordt Huub I bijgestaan door twee adjudanten, Wouter
(Hermans) en Gijs (Craenmehr).
Huub is 19 jaar oud en zit op het
Citaverde College in Horst. Buiten school
is hij werkzaam bij Timmermans Agri
Service. Verder is hij actief voetballer bij
RKSV Meterik waar ook adjudant Wouter
speelt. Adjudant Gijs heeft duiken en
drummen als hobby. Wouter is achttien jaar oud en volgt de opleiding
Retail Management van het Fontys.
Gijs is eneneens achttien en volgt een
opleiding bij het CIOS. Tevens maakt
het trio deel uit van de vriendengroep
‘Burgerszoep’. Op zondag 27 februari
houdt prins Huub vanaf 13.11 uur receptie in MFC de Meulewiek.

Foto: Fotografie Van Dooren

Venrayse onderscheiding voor
René Poels Meerlo
Tijdens een feestelijke bijeenkomst van het Ald Prinse Kompenéj Venray in restaurant De Rooijerie heeft
Meerlonaar René Poels zondagmiddag de Ald Prinse Plak 2011 ontvangen. Deze jaarlijkse onderscheiding reiken de
oud-prinsen van vastelaovesvereniging De Piëlhaas in Venray uit aan een persoon of vereniging die zich zowel op
maatschappelijk als cultureel gebied heeft ingezet voor Venray en omstreken.

Foto: Hint Vormgeving

Afgelopen zaterdag is het nieuwe boerenbruidspaar van Sevenum
gepresenteerd: Jeannette van den Goor en Marc Vervoort. De organisatie
van de boerenbruiloft is dit jaar in handen van toneelvereniging Setovera.
Jeannette en Marc worden op zondag 6 maart om 15.11 uur in de Wingerd
in de onecht verbonden. Na deze huwelijksvoltrekking staat de band
Sjloetingstied garant voor een geweldig feest.

De 62-jarige Poels kreeg de
waardering voor zijn vrijwilligerswerk
ten behoeve van het jongerencentrum
Meerlo met het Midsummer-popfestival, zijn inzet voor Klassiek op
Locatie, het Literair Café Venray, zijn
werk voor SOS Meerlo-Wanssum, zijn
inzet voor de derde wereld en de
realisering van een Wereldpaviljoen op
het Floriadeterrein.
Poels was vereerd met deze
Venrayse onderscheiding en zei dat
dit soort momenten hem weer extra
energie geven om zich vooral in te
blijven zetten voor de mensen, hier en
in de derde wereld. Alle hoogheden
van vastelaovesvereniging De Piëlhaas
onder leiding van prins Paul waren
aanwezig om de laureaat te feliciteren. Ook prins Jürgen van de Vöskes

uit Meerlo was met een delegatie
van de partij om René Poels en zijn

echtgenote José te feliciteren met deze
Venrayse onderscheiding.
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Korfbalvereniging
de Merels viert
50-jarig bestaan
Dit jaar is het 50 jaar geleden dat korfbalvereniging de Merels uit
Melderslo opgericht werd. De vereniging werd op 2 april 1961 door pater
van Gool opgericht. Samen met juf Nellen werd de grondslag gelegd van
de vereniging en werd er gestart met twee senioren teams. Het 50-jarig
jubileum zal op verschillende manieren gevierd worden.

De spelers van Volleybalclub Brovoc uit Broekhuizenvorst hebben vorige week vrijdag nieuwe shirts
gekregen. De heren, dames, meisjes B en de beide teams meisjes C werden door de sponsors in het nieuw
gestoken. Op vrijdag 4 februari om 18.30 uur vond in de gymzaal te Broekhuizenvorst een feestelijke
presentatie plaats met de sponsoren en de teams. Aansluitend was er een oefenwedstrijd tussen het
damesteam en het meisjes C-Topteam.

Bouwmij Janssen B.V. is
onderdeel van Aan de Stegge
Verenigde Bedrijven en is
een toonaangevend bedrijf
in ontwikkeling en realisatie
van zowel utiliteits- en
woningbouwprojecten.

Het werkgebied omvat
Zuidoost Nederland. De
totale organisatie omvat
ongeveer 50 gemotiveerde
medewerkers.

Kenmerkend voor het bedrijf
zijn kwaliteit, betrokkenheid
en creativiteit gecombineerd
met een ruime ervaring in
het op een no-nonsense
manier realiseren van
bouwprojecten.

Er wordt op een informele
en collegiale wijze gewerkt,
waarbij een toekomstgerichte
ontwikkeling van
de organisatie en de
medewerkers centraal
staat.

Bouwmij Janssen
Keizersveld 28
Postbus 2, 5800 AA Venray
T: (0478) 55 44 55
F: (0478) 55 44 50
E: info@bouwmij-janssen.nl
www.bouwmij-janssen.nl

In de loop van de tijd kende de
vereniging veel ups en downs. Er
werden heel wat kampioenschappen behaald in de diverse klassen.
Nu in 2011 is de korfbalvereniging
een grote en bloeiende vereniging
met veel jeugdteams, wat veel
perspectief biedt voor de toekomst.
De vereniging telt momenteel bijna
140 leden.
Dit jaar wordt het 50-jarig
bestaan gevierd met diverse
activiteiten waaronder het organiseren van de Megaboerenbruiloft
in samenwerking met groep 8 van
Basisschool de Brink en carnavals-

vereniging de Vlaskop. Op 29 januari
kwamen de bruidsparen uit. Dit zijn
bij de jeugd Simone Verstraaten met
Rob Willemse en bij de volwassenen Marjon Vullings met Jeroen
Surminski. Op carnavalsdinsdag
8 maart vindt vanaf 15.11 uur de
boerenbruiloft plaats in het MFC de
Zwingel te Melderslo.
Daarnaast wordt er op 1, 2 en 3
juli een feestweekend georganiseerd
met op 1 juli een receptie, een reünie en een feestavond. Op 2 juli is er
een dagactiviteit voor alle leden en
op 3 juli wordt een sportieve familieen vriendendag georganiseerd.

Bouwmij Janssen combineert een stabiele groei met een goed gevulde orderportefeuille. Op dit moment zijn er binnen onze organisatie mogelijkheden voor mensen die houden van een uitdagende
werkomgeving en het werken in teamverband. Vakmensen die kwaliteit en klanttevredenheid hoog
in het vaandel hebben staan. Bouwmij Janssen is op zoek naar goed opgeleide en ervaren medewerkers voor de volgende functies;

Voorman/timmerman
Verantwoordelijkheden
• Zelfstandig verrichten van alle voorkomende stel- en timmerwerkzaamheden aan de hand van
tekeningen
• Resultaatgericht werken, proactief meedenken in bedrijfsbrede verbeteringen
• Voorbereiden en coördineren van werkzaamheden ter ondersteuning van de uitvoerder
• Leidinggeven aan (tenminste 5) bouwplaatsmedewerkers
• Vervangen van de uitvoerder bij diens afwezigheid
opleiding/werkervaring
• LBO/VMBO
• (Voortgezette) vakopleiding timmeren
• Aanvullende opleidingen zoals communicatie, organisatie en bouwtechniek
• VOL VCA
• Leermeester is een pre
• Minimaal 5 jaar ervaring

timmerman
Verantwoordelijkheden
• Zelfstandig verrichten van alle voorkomende stel- en timmerwerkzaamheden aan de hand van
tekeningen
• Resultaatgericht werken, proactief meedenken in bedrijfsbrede verbeteringen
• Vervangen van de voorman bij diens afwezigheid
opleiding/werkervaring
• LBO/VMBO
• (Voortgezette) vakopleiding timmeren
• VCA Basisveiligheid
• Leermeester is een pre
• Minimaal 5 jaar ervaring
interesse?
Stuur je C.V. met motivatie naar;
Bouwmij Janssen B.V.
T.a.v. Monique Breijnaerts
Postbus 2, 5800 AA Venray
Of reageer via e-mail; mbr@bouwmij-janssen.nl
Voor aanvullende informatie over de functies kan contact worden opgenomen met
de heer Harold Verrijdt, Hoofd Productie, tijdens kantooruren 0478 - 55 44 55.

Vooruitstrevend Bouwen

Horster Volleybaltoernooi en Wei Feest
week vervroegd
Normaal vindt het Horster Volleybaltoernooi dat Hovoc jaarlijks
organiseert plaats in het laatste weekend van mei. Dit jaar zal hiervan
afgeweken worden. De Horster volleybalvereniging ziet zich namelijk
genoodzaakt het toernooi en het daaraan gekoppelde Horster Wei Feest
een week naar voren te schuiven.
Hovoc bestaat dit jaar vijftig jaar
en dat wil de vereniging met zoveel
mogelijk mensen delen. Echter heeft
sportvereniging Wittenhorst het
laatste weekend van mei gekozen
om festiviteiten in te plannen in het
kader van hun jubileum. Het bestuur
van Hovoc heeft daarom besloten om
het Horster Volleybaltoernooi dit jaar
één week eerder, namelijk van 20 tot
en met 22 mei te houden.
Volgens de organisatie van
het Horster Volleybaltoernooi was
het verzetten van het toernooi de
beste optie. Zo heeft iedereen in
Horst en omgeving de kans om het
toernooi en het Horster Wei Feest te
bezoeken. Het is gelukt om alles een
week naar voren te halen. Gelukkig
bleek ook Ska3, de hoofdact op
het Horster Wei Feest, op zaterdag
21 mei beschikbaar. Ska3 is een
Friese ska band, die K3-nummers
naadloos combineert met bekende
meezingers.

Op vrijdagavond begint het
toernooi met strandvolleybal voor
volleyballers van recreatief niveau tot
en met ervaren spelers. Hierbij wordt
dit jaar voor bedrijven een aparte
bedrijvenpoule voor regulier volleybal
opgezet. Op zaterdag is er ruimte voor
de A- en B-jeugd en NeVoBo-niveaus.
Hierbij is er dit jaar extra focus op
vrienden- en ketenteams, ook weer
in een aparte poule. De zondag is als
vanouds gereserveerd voor de gehele
volleyballende jeugd en voor strandvolleybal.
Tot slot laat de organisatie weten
dat alle mensen van Horst aan de
Maas en omgeving uitgenodigd zijn
om in het weekend van 20 tot en met
22 mei het Horster Volleybaltoernooi
en het Horster Wei Feest te bezoeken,
zodat het 50-jarig jubileum van Hovoc
met zoveel mogelijk mensen gevierd
kan worden.
Voor meer informatie zie www.
hovoc.nl en www.horsterweifeest.nl
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Powerman: duathlon in
Horst aan de Maas
Horst aan de Maas staat in het weekeinde van 16 en 17 april in het teken van topsport, breedtesport en
entertainment. Powerman Holland, een internationale duathlon wedstrijd, brengt zowel wereldtoppers als
recreanten op de been. Naast het Nederlands en Europees kampioenschap duathlon biedt Powerman ook volop
sport en vertier voor recreanten en bedrijventeams.

Op zaterdag 16 april wordt de
vierde Horster Night Run georganiseerd. Op zondag 17 april wordt het
programma vervolgd met het Europees
en Luxemburgs Kampioenschap
Power(wo)man en het Open
Nederlands Kampioenschap. Het gaat
hierbij om 15 kilometer lopen, 60 kilometer fietsen en nogmaals 7,5 kilometer lopen.

Vervolgens wordt de 1/3 Power(wo)man afstand gehouden voor
deelnemers vanaf 14 jaar, dus voor
jeugd, junioren en recreanten. De af te
leggen afstand in deze wedstrijd is 5
kilometer lopen, 20 kilometer fietsen
en 2,5 kilometer lopen. Zowel bedrijven als individuen kunnen aan deze
1/3 Powerman deelnemen. Tijdens
de Power Bizz Team Wedstrijd leggen

bedrijventeams die bestaan uit twee of
drie personen deze wedstrijd in estafettevorm af. Tot slot zijn er wedstrijden
voor de powerkids en de aspiranten,
waarbij de afstand respectievelijk 1-50,4 kilometer en 2-10-1,2 kilometer
bedraagt.
Het Powerman weekend staat vanaf 2011 ook in het teken van een nieuw
goed doel: het Kankeronderzoekfonds
Limburg. Het fonds werft middelen
die worden ingezet voor topklinisch
wetenschappelijk onderzoek in deze
regio met als doel de kwaliteit van
onderzoek en zorg in het zuidoostelijk
deel van Noord-Brabant en in Limburg
te verbeteren en tevens de werkgelegenheid in deze sector en regio hoog te
houden. Alle deelnemers kunnen apart
aangeven wat ze aan dit goede doel
willen doneren.
Jong en oud, man en vrouw,
super getraind of pas in training, het
Powerman weekend heeft voor elk wat
wils. Bedrijven en individuele atleten
kunnen zich nog inschrijven voor de
1/3 Powerman en de Power Bizz Team
Wedstrijd. Meer informatie kijk op
www.powerman.nl

Sporting ST
begint 2011 met
een gelijkspel
Sporting ST heeft de eerste officiële wedstrijd van 2011 gelijk
gespeeld tegen Belfeldia. Op sportpark Hoogveld in Tienray werd het 2-2
en was de wind een belangrijke factor in deze wedstrijd.
Sporting ST schoot uit de startblokken. Binnen 6 minuten stonden
de mannen van trainer Henk de Bijl
op een comfortabele 2-0 voorsprong.
Eerst werd Sander Thijssen met een
mooie crosspass diep gestuurd. Met
een perfecte aanname en een even
zo schitterende lob verschalkte hij de
uitkomende keeper (1-0).
Twee minuten later stuurde
Kevin Goldschmidt wederom Sander
Thijssen diep. Met een goede voorzet
bereikte hij Ralph van Essen in het
zestienmetergebied. Deze draaide
handig weg en had alle tijd om een
hoek uit te kiezen (2-0). Na deze
flitsende start liet Belfeldia zijn
tanden zien met een paar pittige
overtredingen en een terechte gele
kaart. Toch kreeg Belfeldia meer grip
op de wedstrijd. Met lange ballen
achter de verdediging zorgden vooral
de opkomende middenvelders en de
linksbuiten van Belfeldia voor gevaar.
Dit gevaar leverde echter geen doel-

punt op.
Na de pauze had Sporting ST
wind tegen. Met goede bedoelingen
om mee te voetballen en zolang
mogelijk de nul te houden, begon
Sporting ST aan de tweede helft. Hier
kwam echter niet veel van terecht.
Nog voordat de zestigste minuut
bereikt was stond er al een 2-2 stand
op het denkbeeldige scorebord. De
tweede helft bepaalde Belfeldia de
wedstrijd en werd het voornamelijk
via de linksbuiten gevaarlijk. Zowel
Sporting ST als Belfeldia kregen in de
slotfase nog een goede kans op de
overwinning. Na een goede voorzet
van Robin Thissen kwam Ralph van
Essen ongeveer twee schoenmaten
te kort om de bal makkelijk binnen
te tikken. Aan de andere kant kreeg
een aanvaller van Belfeldia nog een
goede kans. Hij lobte een bal naast de
verkeerde kant van de paal.
Volgende week gaat Sporting ST
op bezoek bij Venlo.

13 FEBRUARI KOOPZONDAG
www.horstbuiten.nl

Geopend van
12.00u - 17.00u
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Boxspring 180 x 210 vlak
hoofdbord
2 x boxspring vlak
2 x pocketveer matras
1 x topper groot latex
van €2398,- voor €1698,Jacob Merlostraat 23 - 5961 AA Horst, T 077-3998110
www.herraetsslapen.nl

Gratis advies bij u thuis door onze
binnenhuisarchitectes!
Prachtige houtmotief vinyl vanaf
€ 13,65 per mtr.² incl. leggen!
10% korting op de gehele collectie
buitenzonwering en horsystemen.
Expeditiestraat 4 - 5961 PX Horst - Tel: 077 - 396 17 77
www.gebrwijnhoven.nl

De laatste showroomkeukens
voor scherpe prijzen!

Handelstraat 13 - 5961 PV Horst - Tel. 077-397 90 00
www.bovee.nl
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DECULTUURRECENSENT
Het theater is als je
vrouw

De cultuurrecensent: Ron van den Bekerom (26)
Voorstelling: Frede – Jörgen Raymann (3 feb)
Theater is: voor iedereen aan te bevelen!
Wat dacht je toen je hoorde dat je in
Horst op moest treden?
Waar ligt dat?! Ik kijk op Routenet, ligt
het tussen Venray en Venlo. Een leuke
regio voor een Surinamer!
Hoeveel mensen helpen mee aan het
schrijven van je show?
Meestal zijn we met drie personen.
Gemiddeld doen we er zo’n drie maanden over om een show te schrijven.
Waar haal jij jouw inspiratie vandaan
voor je shows?
Vroeger veel uit gebeurtenissen in de

maatschappij. Tegenwoordig steeds
meer uit ervaringen van mezelf en
mensen om me heen.
In hoeverre heeft de show van
vanavond (over angst) daadwerkelijk betrekking op jezelf?
Toch wel zo goed als helemaal.
Komt het vaak voor dat iemand
grappiger probeert te zijn dan jij
omdat je comedian bent?
In de zaal zit regelmatig iemand die mij
test. Deze mensen probeer ik natuurlijk
de mond te snoeren. Op straat kom ik

ook wel eens mensen tegen die me
dan een mop vertellen en er meteen
bij vertellen dat ik toestemming heb
deze te gebruiken. Dit vind ik zelf wel
grappig. Deze mensen hebben waarschijnlijk hun hele leven al gewacht op
het moment dat ze een grap kunnen
vertellen aan een comedian. Beleefd
als ik ben, gun ik ze dan ook dit moment.
Hoe ben je ooit aan je tv-carrière
begonnen?
Ik had een show in Suriname en daar
kwam iemand naar me toe die een
zwart iemand zocht voor de presentatie van een tv-programma (Comedy
Factory) in Nederland. Veel zwarten
hadden al afgezegd. Mij maakte het
niet uit of men mij vroeg omdat ik
geel, zwart of blauw was. Deze kans
wilde ik grijpen!
Indien je zou moeten kiezen: TV of
theater, wat zou je dan kiezen?
100% theater! Ik zeg maar altijd zo: het
theater is als je vrouw, tv als een minnares. Al kun je van vrouw natuurlijk
ook verwisselen!
Wie zou je nog eens willen ontmoeten en waarom?
Nelson Mandela, ongetwijfeld. Hij
heeft zoveel betekend voor de zwarte
mensen. Halle Berry zou trouwens ook
niet verkeerd zijn!
Welk aanstormend talent zou
Kukeleku direct moeten boeken voor
komend seizoen?
Omdat ik zelf zoveel in het theater ben,
ga ik niet zo snel in mijn vrije tijd ook
nog eens naar het theater, maar Jeffrey
Spalburg, Anouar en Jandino Asporaat
vind ik wel echt super. Zag dat Jeffrey
hier al geweest is, dus dan worden het
Anouar en Jandino.
De voorstelling volgens Ron in 3
woorden: Een Surinaams humorgerecht!
De volgende voorstelling van
Kukeleku is Binnen de Lijntjes – Ronald
Goedemondt, zondag 13 maart

Happy Valentine’s
Day bij Usee
Valentijnsdag komt eraan. Daarom staat op vrijdag 11 februari de
liefde centraal bij Usee. De avond begint bij binnenkomst met een
liefdevolle verrassing.
Verder worden er leuke spelletjes gedaan die in het teken van het
thema liefde staan en waarmee leuke
prijzen te winnen zijn. En uiteraard
zullen ook lekkere liefdeshapjes niet
ontbreken. Dus kinderen die in groep

Usee en M@xx
bundelen krachten
Usee (voorheen Joho) organiseert al geruime tijd het
Talentenspektakel, een wedstrijd in ’t Gasthoes waarin jeugd hun talent
mag laten zien. M@xx en Usee organiseren dit jaar het Talentenspektakel
voor het eerst samen.
Door samen te werken krijgen
meer jongeren de kans om mee te
doen. Zaterdagavond 9 april vindt het
Talentenspektakel van M@xx plaats
in ’t Gasthoes onder de naam M@
xxfactor. Zondagmiddag 10 april is het
Talentenspektakel van Usee. Dit betekent dat de jeugd van het voortgezet
onderwijs op zaterdagavond hun
talent kan laten zien en de jeugd van
de basisschool op zondagmiddag.
Vanuit een onlangs gesloten
samenwerkingsverband is het idee
ontstaan om het Talentenspektakel
gezamenlijk te organiseren. Sinds het
najaar van 2010 vallen Usee, M@xx

Wegens uitbreiding
zoeken wij
gemotiveerde mensen

om ons team te versterken.
Je bent flexibel,
weet van aanpakken
en hebt enige ervaring in
de schoonmaakbranche.
Stuur je cv naar
its-clean@live.nl of
bel 0642825513
Steeg 7 5975 CD Sevenum

en OJC Niks, onder Mixx Beheer Horst.
Usee is een uitgaansgelegenheid voor
de jeugd van groep 7 en 8 en vindt
om de twee weken plaats op vrijdagavond. M@xx is een uitgaansgelegenheid voor de jeugd van 12 tot en met
15 jaar en vindt om de twee weken
plaats op zaterdagavond.
Iedereen die het leuk vindt om
aan het Talentenspektakel mee te
doen is van harte welkom. Binnenkort
wordt bekend gemaakt wanneer en
waar de jeugd zich kan aanmelden.
Voor meer informatie kijk op
www.maxxhorst.nl of www.useehorst.nl

Rock Café in OJC Canix
Op zondag 13 februari vindt in OJC Canix in Lottum het Rock Café
plaats met optredens van twee regionale bandjes. Op het programma
staan Jane Doe en Kleptomaniacs.
Als eerste is er een optreden van
Kleptomaniacs, een coverband uit de
regio Horst aan de Maas. Ze spelen
muziek variërend van poprock tot
alternatieve rock. Deze zeskoppige
formatie bestaat uit een zangeres,
drummer, bassist, twee gitaristen
en een toetsenist. Daarna zullen de
meiden van Jane Doe het podium

bestormen. De band komt voor het
grootste deel uit Midden-Limburg en
speelt populaire rockcovers, van The
Cranberries tot Tracy Chapman.
OJC Canix gaat op zondag om
15.00 uur open. De aanvang van het
eerste optreden is om 17.00 uur en
de entree bedraagt 4 euro. Voor meer
info kijk op www.canix.nl

Opvallen
in Horst?

It’s Clean

maakt schoon op uw wensen

7 of 8 zitten en dit alles niet willen
missen zijn van harte welkom op vrijdag 11 februari bij Usee (gebouw B2,
voorheen ‘De Vlies’). De avond duurt
van 19.00 tot 22.00 uur en de entree
bedraagt 1,50 euro.

Klikgebit en implantaten:
alle behandelingen onder 1 dak!
De voordelen voor U op een rij:
- Alle behandelingen (plaatsen van implantaten, aanmeten en vervaardigen van de
prothese, jaarlijkse controle) vinden plaats in onze praktijk.
- Onze praktijk is al ruim 35 jaar gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen
van gebitsprotheses. De implantoloog, die in onze praktijk werkzaam is, heeft al ruim
20 jaar ervaring met het plaatsen van implantaten.
- Wij hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland. Dit geeft U
de garantie van de best mogelijke vergoeding (soms zelfs volledig). Ook nemen wij
U de volledige afhandeling met de zorgverzekeraar uit handen. U hoeft dus zelf niets
aan te vragen of te declareren.

Ga naar
reclameidee.nl
• Reparaties op afspraak, klaar
terwijl U wacht en 100% vergoed
• Zeer goede vergoedingen, min. 75%
voor een volledige prothese
• Plaatsen implantaten in onze praktijk

Lid Organisatie van
Nederlandse Tandprothetici

Tandprothetische Praktijk Venray, Camp & Schelbergen
Albionstraat 30a, 5809 AE Venray-Leunen
tel: 0478-582356

• Altijd gratis informatie, advies en
controle van huidige prothese

Mind & Body Care
Te zwaar? Niet fit? Te licht?
Neem HERBALIFE!
Gratis begeleiding en vetmeting.
Geïnteresseerd?
Bel dan:
Helmy Thoone - Tel. (0478) 514988
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15 VRAGEN aan Mark Linssen Mies

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

Mark Linssen
15 jaar
Horst
Dendron College

Waar word jij later een talent in?
Ik hoop dat ik later een bekende dj
mag worden. Ik ben nu al hier en daar
muziek aan het draaien, maar ik hoop
dat ik later veel vaker op feesten en
grote festivals mag draaien.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Mijn favoriete vak is natuurlijk gym. Ik
vind het leuk om samen met anderen

sportief bezig te zijn. Wiskunde vind ik
vreselijk, al die formules, daar word ik
echt niet wijs uit, haha.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb heel veel vrienden, maar mijn
beste vriend is Nilis. Met hem kan ik
altijd lachen om de kleinste dingen.
Dat maakt hem zo bijzonder.
In het weekend ben jij te vinden in?
Eigenlijk overal waar iets te doen is. Bij
vrienden, lekker een filmpje kijken, of
zo. Op zaterdag werk ik altijd bij Inter
Chalet.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens

TONGEDIERTEBESTRIJDING
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bestrijding van
alle ongedierte
specialist bestrijding houtaantasters
verzorgen van ongedierte bestrijdingsplan
faunabeheer
specialist in vogelwering
KAD gecertiﬁceerd

06-22605746
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AL 30 JAAR!

een gezellige avond?
Bij een gezellige avond hoort natuurlijk
een lekker blokje kaas, een pilsje en
een zak Doritos.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Ik zou een deel op de bank zetten
en een deel zou ik uitgeven aan djapparatuur.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als ik op school met fiets en al van de
trap de fietsenkelder in zou vallen.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Niet zo heel veel. Als ik op vakantie

ga, ga ik niet langer dan twee weken,
dus heb ik niet zo heel veel nodig.
Natuurlijk neem ik wel mijn Ipod,
zwembroek en vrienden mee.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Een grote pizza met alles erop en
eraan.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In een t-shirt met een spijkerbroek.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Het liefst en de meeste tijd besteed ik
eigenlijk aan muziek, ik ben er continu
mee bezig. Maar buiten dat om zwem
ik ook nog erg graag.
Stel je bent de baas in jouw
woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Ik zou graag willen dat er in Horst een
bioscoop komt. Dat is het enige wat ik
eigenlijk nog mis hier.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Vet Hard, dat is een Nederlandse
komedie. Elke keer als ik die film zie,
moet ik weer lachen.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ik denk dat ik het eerst naar mijn oma
zou rijden. Omdat ik mijn oma altijd
graag zie en dan kunnen we even lekker samen duizenden, haha.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Naar Rome, daar wil ik altijd nog een
keer naartoe. En natuurlijk ook om
daar een keer een echte Italiaanse
pizza te eten.

CTIE!

Riolering
n
n
n

Rioolontstoppingen
Aanleg rioleringen
Vervanging en onderhoud

BEKRO B.V. Installatietechniek
Noordsingel 35, Horst n Tel. 077- 398 18 27

n

Fax 077- 398 72 45

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u

25% korting*

op bloeiende kamerplanten en

10% korting*

op bijpassende binnen potten

Woonplaats: ....................................
ZWEMBAD
Tel. 077 - 398 35 53
www.wellnessanco.nl

*niet geldig op aanbiedingen, actie artikelen en in combinatie met andere acties.
Geldig t/m 28 februari 2011

Column

Mannen en
vrouwen
Twee uur in de trein en
genoeg tijd om iedereen om me
heen uitgebreid te observeren.
Opvallend was hoe verschillend vrouwen en mannen de tijd
in de trein besteden. Uit mijn
mini-onderzoekje in deze twee
uur bleek dat mannen rustiger en
relaxter zijn dan de gemiddelde
vrouw in de trein. Mannen lezen
rustig een boekje, doen lekker
niks, of bekijken het scherm van
hun laptop. Vrouwen daarentegen
zijn eerst uren in de weer met hun
tas. Ik werd tijdens deze reis wel
erg nieuwsgierig naar wat er
allemaal in deze tassen verstopt
zat. Er werd gerommeld, er
werden dingen uitgegooid, er
weer terug ingestopt, nog meer
gerommeld en uiteindelijk vinden
ze datgene wat ze nodig hebben.
Vervolgens komen er drie
verschillende tijdschriften
tevoorschijn die om de beurt of
soms door elkaar heen gelezen
worden. Daarna wordt alle
make-up bijgewerkt. Alsof ik bij
tien verschillende vrouwen op de
badkamer stond, alle benodigdheden werden royaal uitgestald. En
tot slot vindt er een telefoongesprek plaats waarin een heel
levensverhaal onthuld wordt.
Ik kwam erachter dat het
gesprek van de man totaal
verschillend is als dat van de
vrouw. Mannen geven gewoon
antwoord: kort, bondig en
duidelijk. Een ja of een nee.
Vrouwen geven ook wel antwoord, maar alles behalve kort,
bondig en duidelijk. Er rolt bij
iedere vrouw wel een ja of een
nee uit, maar daar achteraan
komt nog een uitgebreid,
bijbehorend verhaal.
“Je portemonnee? Geen idee
waar die ligt! Hoe moet ik dat nou
weten? Als je nou gewoon eens ‘n
keer je spullen opruimt en niet
alles laat rondslingeren. Of
gewoon eens wat meer doet in
huis, dan weet je ook waar dat
soort dingen altijd liggen. Je bent
altijd weg en veel te veel bezig
met andere dingen...” Dat bedoel
ik dus, op een vraag die je ook
gewoon met ‘ja’ of ‘nee’ kunt
beantwoorden komt bij ons
vrouwen een heel verhaal over
wat er wel niet allemaal niet goed
is en dus moet veranderen.
Eindbestemming bereikt was
ik een stuk wijzer in de ‘mannenen-vrouwen’-leer geworden.
Mannen en vrouwen, twee totaal
verschillende wezens, die elkaar
goed aanvullen met aan de ene
kant iets hysterisch en aan de
andere kant iets rustigs. Van alles
dus een beetje, the perfect match!
Mies
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Cambrinus

Gepassioneerde
chansons
Met een optreden van Nathalie
Matteau staat Cambrinus in Horst
op zondag 13 februari in het teken
van Franse en Duitse chansons.
De zangeres Nathalie Matteau
is uitdagend, wulps en ingetogen
tegelijkertijd. Ze verleidt, zwiert,
huilt en lacht. Gedragen door haar
band brengt Matteau de sfeer
terug van de tijdgeest in Parijs en
Berlijn ten tijde van Kurt Weill,
Bauhaus, tango’s, chansons en de
grote zangeressen Edith Piaf en
Marlene Dietrich. Meer eigentijds
is er verwantschap met Marianne
Faithful en Tom Waits. Matteau zingt
niet alleen in haar eigen, Franse
taal, maar ook in het Engels en het
Duits. Met haar eigen werk weet zij
het lied van het leven, de liefde, de
pijn en het verlies als geen ander
te vertalen. De vijfkoppige begeleidingsband bespeelt instrumenten als
accordeon, drums, bas- en altosax,
trombone, mondharmonica en bombardon. Nathalie Matteau was twee
keer eerder in Cambrinus en in een
jubileumjaar mag ze niet ontbreken.
Dit concert begint om 16.00 uur.
Voor meer info en reserveringen bel
077 398 30 09 of kijk op
www.cambrinusconcerten.nl
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Modelauto-ruilbeurs
in Sevenum
Op zondag 13 februari vindt in de Schatberg in Sevenum een modelautoruilbeurs plaats. Deze beurs wordt vier keer per jaar gehouden. Op ruim
150 tafels bieden verzamelaars uit heel Nederland, maar ook uit Duitsland
en België hier hun verzameling aan.
Er is voor iedereen wel iets te
vinden want het aanbod is zeer
uiteenlopend. Er zijn modellen van
personenauto’s, vrachtwagens, landbouwvoertuigen, maar ook grondverzetmodellen zijn deze keer van de
partij.
Voor zelfbouwers van modelauto’s zijn op de beurs verschillende
onderdelen te vinden. Ook kunnen de
bezoekers op de beurs een diorama
uitzoeken of bestellen. De beurs is
inmiddels uitgegroeid tot een ontmoetingsplek voor verzamelaars. Dus

mensen die op zoek zijn naar dat ene
ontbrekende deel van hun verzameling kunnen een bezoekje brengen aan
modelauto-ruilbeurs Sevenum.
Voor meer informatie en tafelreserveringen kunt u contact op
nemen met de organisatie via
modelauto-ruilbeurs-sevenum@home.nl
of 0478 69 23 14 of 06 51 54 81 29.
De Schatberg is gelegen aan de
Midden Peelweg 5 en de beurs is
geopend van 10.00 tot 15.00 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.modelauto-ruilbeurs-sevenum.nl

Bad Medicine naar
landelijke halve ﬁnale
De band Bad Medicine met bandleden uit onder andere Horst is erin
geslaagd een plaats te bemachtigen in de landelijke halve finale van The
Clash of the Coverbands.
Op zondag 30 januari stonden
de vijf rockers (Mike Tillemans uit
Nederweert, Hen Kempen uit Helden,
Frank Everaerts uit Horst, Harrold
Nabben uit Horst en Ron Vaes uit
Ospel) met een Bon Jovi tribute op het
poppodium De Heeren van Aemstel te
Amsterdam.
Met strak spel en een zanger die
af en toe niet van de echte Bon Jovi te
onderscheiden was, zetten ze de zaal
helemaal op zijn kop. De band speelde

Babouche

Going Underground
Vrijdagavond 11 februari speelt
Going Underground voor de
negende keer in Babouche Horst.
De band rockt weer als vanouds.
Na een sabbatical van 12,5 jaar is
Going Underground weer terug in
de originele bezetting met de
energie van toen.
De leden van Going Underground
zijn Ruud Borgers, Charles Dorpmans,
Koen Rijnbeek en Erik Rooseboom.
Ze spelen en hebben gespeeld in
bands als Slagerij van Kampen,
Bertus Borgers & de Foyer Rock Band,
Takkedak, Bo/The Rude en Life on
Grey. Iedereen is welkom op
11 februari vanaf 21.00 uur in Rockcafé Babouche. De toegang is gratis.

Oude
ambachten
in De Locht
Zondag 13 februari staan weer
een aantal oude ambachten
centraal in Museum De Locht. Dit
weekend gaat het om demonstraties houtsnijden, smeden en
manden maken.
De openingstijden van het museum is op woensdag van 14.00 tot
17.00 uur en op zaterdag en zondag
van 11.00 tot 17.00 uur. De bijzondere activiteiten beginnen om 13.00
uur. Voor meer informatie kijk op
www.museumdelocht.nl

The Clash of the Cover Bands

KELDER LEKKAGE
VOCHTPROBLEMEN
BETONSCHADE
Dat lossen wij
graag voor u op!
MEERSELSEPEEL 7 | YSSELSTEYN | T 0478 64 04 41 | INFO@ VOSSENBERGBV.NL | WWW.VOSSENBERGBV.NL

nummers als Livin’ on a Prayer, It’s
my Life en het gevoelige Bed of Roses
waarmee ze de juiste snaar wisten te
raken bij zowel vakjury als publiek.
Het resultaat is dat Bad Medicine
nu bij de laatste 18 beste coverbands
van Nederland zit en Limburg gaat
vertegenwoordigen in de eerste halve
finale op 27 februari in 013 te Tilburg.
Kaartjes hiervoor zijn te bestellen via
www.bonjovitribute.nl of Ron Vaes
06 23 43 22 68.
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Mental Theo
bij De Lange
Horst
Komende zaterdag 12 februari
wordt Jan, bekend gezicht bij De
Lange Horst, 30 jaar. Om dat te
vieren wordt Jan’s B-Day Party
gehouden. Dj Mental Theo zal deze
avond kleur geven, in combinatie
met Luke V.
Het zal niet de eerste maal zijn
dat deze grootheid het podium van
De Lange gaat betreden: Mental Theo
heeft al twee keer eerder bewezen het
draaien nog niet verleerd te zijn. Deze
avonden hebben in ieder geval bewezen dat het ook komende zaterdag
weer knallen wordt.
De entree bedraagt 6 euro. Er is
geen voorverkoop voor dit evenement.

Try-outvoorstelling
van Jochem Myjer
Op vrijdagavond 10 juni speelt Jochem Myjer een try-outvoorstelling in
het Gasthoes in Horst aan de Maas. De bekende cabaretier schrijft aan een
nieuwe voorstelling. Voordat hij hiermee op tour gaat in grote schouwburgen, doet hij eerst een aantal try-outvoorstellingen.
In 2010 werd Jochem Myjer
verkozen tot beste cabaretier van
Nederland. Het publiek wees bij de
Cabaret Awards de hyperactieve
cabaretier aan als beste cabaretier van
afgelopen theaterseizoen.
Kaarten zijn vanaf 16 februari te
bestellen via www.kukeleku.com

Er mogen maximaal vier kaarten per
persoon besteld worden.
De voorstelling van Jochem Myjer
sluit het theaterseizoen van Kukeleku
af. Voor het zover is, staan eerst nog
Ronald Goedemondt (uitverkocht),
Dolf Jansen (17 april) en Heideroosjes
(12 en 13 mei) op de planken.

De Fookhook
The Classics
in De Buun
in Horst
Op zaterdag 12 februari speelt
de band The Classics in Muziekcafé De Buun in Horst.
De popgroep The Classics is in
1967 opgericht in het Limburgse
dorpje Stramproy. In het begin
treedt de groep voornamelijk op in
de regio en neemt deel aan talentenjachten. De groep ontwikkelt al
snel een eigen sound die zich met
name kenmerkt door de fijne samenzang. Van de single ‘My Lady of
Spain, die in 1972 werd uitgebracht,
werden binnen enkele maanden
meer dan 500.000 exemplaren
verkocht. Er volgden tv-optredens
in binnen- en buitenland. In de
jaren daarna scoorde de band hits
als: ’Yellow Sun Of Ecuador’, ’Pappa
Pepone’, ’My Russian Lady’ en vele
andere.
The Classics Revival Band (zoals
de band anno 2011 officieel heet)
laat deze fantastische tijden nu
herleven. Met uitvoeringen van de
grootste hits van The Classics en
klassiekers van The Moody Blues,
The Who, Cliff Richard, The Shadows,
The Cats, The Byrds, The Eagles,
Simon & Garfunkel, Wings en nog
veel meer. The Classics bestaat uit
Harrie Broens (zang, gitaar), Rolph
Broens (toetsen, gitaar, zang), Erik
Jeurninck (bas, zang) en Edward
Venbrucx (drums).
Iedereen is op 12 februari van
harte welkom in De Buun. Aanvang
is om 21.30 uur. Kaarten kosten in
de voorverkoop 7,50 euro en aan de
dagkassa 10 euro.

Martyn Joseph en
Saranne Schümers
Op zondag 13 februari vindt er in de Fookhook een optreden van
singer-songwriter Martyn Joseph plaats. In het voorprogramma treedt de uit
Meerlo afkomstige singer-songwriter Saranne Schümers op.

Ton Derix Transport BV is een internationaal
opererend transportbedrijf, in het bezit van 25
eigen auto’s en heeft zich gespecialiseerd in het
geconditioneerd vervoer van versproducten af
Freshpark Venlo naar vaste adressen in Duitsland
en Frankrijk. In verband met uitbreiding van onze
activiteiten zijn we op zoek naar gemotiveerde,
flexibele chauffeurs.
Betaling volgens CAO Beroepsgoederenvervoer en
prima betaaltermijnen per 4 weken.

INT. CHAUFFEUR ( m./v. )

Voor het vervoeren van AGF producten naar de BRD
en F. met trekker/oplegger.
Chauffeur dient in het bezit te zijn van rijbewijs
B.C.D.E. en chauffeurskaart.

WEEKENDCHAUFFEUR ( m./v. )

Voor het vervoeren van AFG producten van
Freshpark Venlo naar BRD en F. gedurende
vrijdag, zaterdag en zondag ( eventueel maandag
terugkomend ).

CHAUFFEURS VOOR DAGRITTEN ( m./v. )

Voor het lossen van trailers in Nederland, Belgie en
Duitsland.
Uw CV kunt u sturen naar:
Ton Derix Transport BV.
t.a.v.Ton Derix
Venrayseweg 190 b
5928 RH Venlo
of mailen naar t.derix@derixlogistics.nl

DE 3VROUWEN
Winkel de 3Vrouwen is op zoek naar een enthousiaste en zelfstandige

SCHOONHEIDSSPECIALISTE /
VERKOOPSTER
30-40 uur per week (in overleg)
Ben jij een gediplomeerde schoonheidsspecialiste, die allround
inzetbaar is binnen de salon en winkel en voorkeur heeft
voor het werken met natuurlijke producten, stuur dan je CV
met motivatie naar:

Martyn Joseph is een briljant gitarist
en een gepassioneerd zanger die met
zijn songs de geest oproept van folkzangers van weleer als Ewan MacColl
en Woody Guthrie. Zijn grote kracht
ligt echter in de manier waarop hij het
leven in de tekst van een song weet te
vangen. Thema’s als mensenrechten,
eerlijke wereldhandel en de schuldenlast van de derde wereld liggen hem
na aan het hart. Deze onderwerpen zijn
terug te vinden in zijn teksten en in
betrokkenheid bij organisaties als War
Child en Amnesty International.
Als live-artiest geniet Martyn Joseph
grote faam. Hij heeft uitgebreid getoerd
door Engeland, de Verenigde Staten en
Canada en is een graag geziene gast op
de grote festivals. In 2004 is hij bij de
BBC Welsh Music Awards uitgeroepen
tot Best Male Artist.

In het voorprogramma staat
Saranne Schümers. Haar muziek en
teksten zijn sinds haar zestiende een
uitlaatklep voor emoties en een manier
om te beschrijven wat er om haar
heen gebeurt. Ze vindt inspiratie in de
teksten en muziek van enkele Ierse en
Britse singer-songwriters, zoals Allan
Taylor, Show of Hands en Kieran Halpin.
Ze zingt in het Engels, maar laat zich
af en toe verleiden tot het zingen van
een cover uit haar geboortestreek in
het Limburgs dialect. Saranne weet
haar muziek afwisselend ingetogen en
krachtig op melodieuze wijze over te
brengen op de luisteraar.
De optredens vinden op
13 februari vanaf 16.00 uur plaats
in Horecacentrum De Sevewaeg in
Sevenum. De toegangsprijs bedraagt
12,50 euro.

Bloesem Remedies Nederland
T.a.v. Tessa Opheij
Sint Jansstraat 3
5964 AA Meterik
info@bloesem-remedies.com
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Zondag speciale voorverkoop

Mega Piraten Festijn naar
America
Het Mega Piraten Festijn strijkt in juni neer in America. Het festijn is naar Horst aan de Maas gehaald door het
Jeugdcomité America in het kader van hun 44-jarige jubileum.

®

design tafels voor een lage prijs

€ 1.149,-*
€ 999,-*
* Speciale actieprijzen geldig t/m 28-2-2011

www.solido.nl | Showroom: Venloseweg 11 • 5975 PS Sevenum

Bel: 0478-584359 of

NIEUW: 06-21436253

Het Mega Piraten Festijn is een
soort rondtrekkend circus dat ieder jaar
op meerdere locaties wordt georganiseerd. In grote tenten in alle hoeken
van het land treden op een avond
een hele reeks aan Nederlandstalige
artiesten op. Denk aan Jan Smit, Nick
& Simon, Koos Alberts en De Sjonnies.
Eigenlijk had het Jeugdcomité America
in 2010 al het carnavalsjubileum. “In
het kader van ons jubileum wilden we
iets bijzonders organiseren”, vertelt
Jeugdcomité-voorzitter Henk Litjens.
“Maar het is voor een kleine groep
mensen als het Jeugdcomité moeilijk
om iets groots te organiseren. Onze
secretaris Rien Kleuskens kwam met
het idee om het Mega Piraten Festijn
hierheen te halen. Maar dat werd ook
al in Neer en het Brabantse Wanroij

gehouden. Toen die locaties voor
2011 afhaakten, werden we opnieuw
benaderd door de organisatie of het
niet in America kon”, aldus Litjens.
Het evenement is met recht een
festijn te noemen. Rien Kleuskens:
“Het is een compleet festival met alle
toeters en bellen. De organisatie heeft
het over achtduizend bezoekers.”
Het festival is zo groot dat zelfs het
terrein waar normaal gesproken het
Slotconcert van Rowwen Hèze wordt
gehouden te klein is. Daarom wordt
uitgeweken naar een weiland net buiten het dorp aan de Wouterstraat.
Het voordeel voor het Jeugdcomité
is dat het meeste werk rondom
het festival wordt geregeld door de
organisatie van het Mega Piraten
Festijn. Henk Litjens: “Wij hebben al-

leen een locatie gezocht en de eerste
contacten met de gemeente gelegd.
Daar staan ze er voor 200 procent
achter.” Beveiliging, verkeersregelaars, het opbouwen en afbreken van
de tent en de horeca wordt allemaal
door de festivalorganisatie geregeld,
hoewel organisator Eddy Mensink bij
de bemensing van de bars ook lokale
krachten wil inzetten. In totaal werken
zo’n 400 mensen mee aan het festijn.
De kaarten voor het Mega
Piraten Festijn zijn te koop via
www.megapiratenfestijn.nl en diverse
voorverkoopadressen in de omgeving.
Aanstaande zondag organiseert het
Jeugdcomité een speciale voorverkoop van 11.00 tot 14.00 uur in
café Boëms Jeu in America, Pastoor
Jeukenstraat 27.

WWW.NOTTELMAN.NL

Verhuur en transport van containers van 5 tot 38 m3 voor
Steenpuin • Bouw- en sloopafval • Bedrijfsafval
Levering van zand en grind
Nationale en internationale transporten
Van der Sterren Transport & Containerverhuur Bremweg 4a, 5961 NE Horst, 077-398 15 69

donderdag vrijdag zaterdag
★ tarwebollen
4+1 GRATIS
★ Chocolade bavaroisevlaai
van e 6,60 voor e 5,95
maandag dinsdag
woensdag
★ Tompoucen
4+1 GRATIS
★ Rozijnenbollen
4+1 GRATIS

Ben Saunders live bij De Lange Horst
Ben Saunders zal op zondag 20 februari live te zien zijn bij De Lange Horst. Hij stal menig hart met
zijn cover ’Use Somebody’ en mede dankzij de immense populariteit van Ben Saunders kon The Voice of
Holland uitgroeien tot een waar kijkcijferkanon. Het kon bijna niet anders of Ben Saunders zou de
eerste editie van het programma glansrijk winnen, en zo geschiedde.
De populariteit zal de komende maanden enkel toenemen, nu ook nog een reality show op RTL4
uitgezonden zal worden, genaamd ’Ik Ben Saunders’. De rockcoverband ’Bones’ zal het voorprogramma
verzorgen. Entreekaarten kosten 17,50 euro en zijn verkrijgbaar bij De Lange Horst. Deze avond zal om
20.00 uur aanvangen.
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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

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

America

za 12 februari 22.00 uur
Locatie: De Lange

Jeugdprinsenbal

America

Nathalie Matteau &
Les Hommes Perdu

zondag

Prinsenreceptie
za 12 februari 20.11 uur
Organisatie: c.v. De Turftreiërs
Locatie: Bondszaal

Tina in concert

zo 13 februari 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Lottum

zo 13 februari 18.30 uur
Locatie: Station America

Receptie
jeugdprinsenpaar

Broekhuizenvorst
Jubileumweekend
c.v. De Blauwpoët

vr 11 t/m zo 13 februari
Organisatie: c.v. De Blauwpoët
Locatie: Van Leendert b.v.

Griendtsveen

Receptie prinses Sacha
zo 13 februari 14.00-14.30 uur
Organisatie: c.v. De Klotbultjes
Locatie: Gemeenschapshuis
De Zaal

Phoenix-paprika-party
za 12 februari 20.30 uur
Locatie: OJC Phoenix

zaterdag

Spoedgevallendienst
11 t/m 17 februari
Tandarts Bielen
Middelijk 26, Horst
T 077 398 34 18

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

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

Horst (Lambertus)

vr 11 februari
Locatie: ‘t Brugeind

Melderslo

Demonstratie
oude ambachten

Sevenum

Going Underground

Modelautoruilbeurs

vr 11 februari
Locatie: Babouche

zo 13 februari 10.00 uur
Locatie: de Schatberg

Prinsenbal

Martyn Joseph en
Saranne Schümers

19.15

Grubbenvorst

zondag

Kelsavond

10.00

Broekhuizenvorst

zondag

Heilige mis

19.00

09.45

Hegelsom

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis

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

09.30

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
maandag
donderdag

zo 13 februari 16.00 uur
Locatie: de Sevewaeg

Meterik

The Classics

Speeddate

Swolgen

za 12 februari 21.30 uur
Locatie: De Buun

ma 14 februari
Locatie: de Sevewaeg

zondag
dinsdag

zaterdag

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

19.00

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

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Tandarts

Heilige mis

zo 13 februari 17.00 uur
Locatie: OJC Canix

Meerlo

10.00

Broekhuizen

Rock Café

za 12 februari
Locatie: OJC Walhalla

za 12 februari
Organisatie: c.v. D’n Dreumel
Locatie: de Mèrthal

Heilige mis

Griendtsveen

Nu of nooit (voorronde)

Horst

zondag

vr 11 februari 19.11-20.30 uur
Organisatie: c.v. De Peg
Locatie: OJC Canix

zo 13 februari 13.00 uur
Locatie: De Locht

Hegelsom

Kerkdiensten

zo 13 februari 14.11 uur
Organisatie: c.v. D’n Dreumel
Locatie: de Mèrthal

(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

Te koop:

starterswoningen
voor jong en oud

worden momenteel ontwikkeld
aan de Roathweg te Broekhuizenvorst
0 0 0 , -*

10.
al vanaf  1

vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

levensloopbestendig, betaalbaar en energiezuinig
*na verrekening van de starterslening

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

Jan’s Birtday Party

service 27

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Voor meer informatie:

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

De tijden die hier zijn
afgedrukt zijn standaardtijden.
Voor afwijkende tijden van
kerkdiensten verwijzen wij
u naar de desbetreffende
parochie.

28America
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Broekhuizen Broekhuizenvorst

Evertsoord

Griendtsveen

Grubbenvorst

Hegelsom

Nieuws van Rabobank
Maashorst
Rabobank. Een bank met ideeën.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij de Rabobank
MVO of duurzaam ondernemen. Daarmee bedoelen we dat
bedrijven, naast winst maken, rekening houden met de
gevolgen voor de samenleving en het milieu. MVO betekent
ook dat je als onderneming in gesprek bent met je klanten,
met maatschappelijke organisaties en met de samenleving.
De Rabobank Groep levert uitstekende financiële diensten
aan leden en klanten, op een respectvolle, integere,
professionele en duurzame manier. Dát is MVO bij de
Rabobank. Met onze bedrijfsactiviteiten willen we
meerwaarde creëren. Voor mensen binnen en buiten de
onderneming, voor het leefmilieu en voor de economie.
In een open dialoog legt de Rabobank Groep hierover
verantwoording af aan groepen van belanghebbenden in de
samenleving.

Dit komt onder andere tot uiting door:
• het beschikbaar stellen van fondsen en sponsoring;
• het ondersteunen van vrijwilligerswerk;
• het aangaan van samenwerkingsverbanden in
ontwikkelingslanden.
Onze lokale Rabobanken nemen veel initiatieven waaruit
hun maatschappelijke betrokkenheid blijkt. Het gaat om
projecten die ten goede komen aan klanten, leden en
maatschappelijke doelen. Kijk op RaboWeb Groep onder
Maatschappij/MVO/Maatschappelijke betrokkenheid of op
www.rabobankgroep.nl/mvo

Rabobank maakt haar maatschappelijke
betrokkenheid zichtbaar
De Rabobank is ruim 100 jaar geleden opgericht als een
coöperatie. Een bank van en voor de mensen. Door de
directe invloed van klanten op het bestuur was de
organisatie sterk maatschappijgericht. De bank droeg zo bij
aan de emancipatie en economische ontwikkeling van grote
delen van Nederland. Dat is nog steeds zo. Vandaag de dag
richten wij ons ook op transparantie en sociale en
ecologische duurzaamheid. In alle gemeenschappen waarin
wij actief zijn. In Nederland, maar ook daarbuiten.

Rabobank Maashorst en Maatschappelijk verantwoord
ondernemen
Al geruime tijd werkt Rabobank Maashorst volgens de
beginselen van MVO. Zo werden al de volgende maatregelen
genomen op gebied van energiebesparing:
• zo’n 40 armaturen zijn op diverse kantoren verwijderd
zonder dat iemand iets merkte;
• een groot aantal halogeenlampen is vervangen door
energiezuinige lampen;

Jubilaris bij
Rabobank Maashorst
Op 17 februari 2011 is het 25 jaar geleden dat
Erna Brouwers-Thielen in dienst trad bij de
Rabobank Groep. Erna is werkzaam als Intern
Financieel Adviseur Particulieren.
Er vindt een besloten jubileumfeest plaats op
zaterdag 19 maart 2011.

• 10 bewegingsmelders werden geplaatst in ruimtes die
minder frequent gebruikt worden;
• lampen in 14 bureaulampen zijn vervangen door
energiezuinige lampen;
• lampen in 38 straatlantaarns werden vervangen door
energiezuinigere lampen;
• overbodige neonarmaturen op gevels werden verwijderd;
• warmtegordijnen in portalen bij geldautomaten zijn
zodanig ingeschakeld dat ze uitsluitend tijdens
openingstijden functioneren;
• medewerkers schakelen verlichting uit bij het verlaten
van hun kantoor of vergaderruimte.
De onderstaande afvalstromen werden in 2010 gescheiden
en ingevoerd:
• restafafval, papier/karton, vertrouwelijk papier, plastics,
chemisch afval (batterijen e.d.), passen, cd’s, toners,
random-readers, computers en overige hardware, vetten
(kantine).
Op 21 juni 2010 sloot de bank een
intentieovereenkomst om biobrandstof
hE15 af te nemen in het kader van
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Rabobank Maashorst deed hiermee een
beroep op haar medewerkers deze milieuvriendelijke
biobrandstof te tanken. Door deze biobrandstof te tanken
dragen we immers ons steentje bij om op een
milieuvriendelijke, schone én kostenbesparende manier te
rijden. Dat past uitstekend bij de Rabobank en MVO.
De biobrandstof hE15 kan getankt worden bij Vissers Olie,
Stationsstraat 90 te Horst. |

Tiende editie Herman Wijffels
Innovatieprijs
Rabobank zoekt duurzame innovators
Ondernemers en studenten die
werken aan een innovatie die
bijdraagt aan een duurzame
toekomst kunnen zich tot 1 april
inschrijven voor de Herman
Wijffels Innovatieprijs 2011.
Deze prestigieuze prijs van de
Rabobank levert naast een flink
geldbedrag een onschatbare
waarde aan erkenning en publiciteit op voor genomineerden en
prijswinnaars.

Rabobank
Maashorst
feliciteert Erna
van harte met dit
25-jarig jubileum!

Nieuwe datum receptie Henk Versleijen
In verband met het overlijden van onze collega Martien
Janssen is de jubileumviering van Henk Versleijen
verplaatst naar dinsdag 22 februari 2011.
U kunt Henk feliciteren van 18.30 tot 20.00 uur in de hal
van ons kantoor aan de Spoorweg 2 te Hegelsom.

Het is de tiende keer dat de Rabobank
de Herman Wijffels Innovatieprijs
uitreikt.

Herman Wijffels is oud-bestuursvoorzitter van Rabobank Nederland.
Hij kreeg de prijs bij zijn afscheid
cadeau. In tien jaar tijd is de prijs
uitgegroeid tot een van de belangrijkste Nederlandse stimuleringsprijzen voor duurzame initiatieven. Zeker
in deze tijd zijn duurzame innovaties
belangrijk: zij geven een impuls aan
onze economie en helpen mens
en/of milieu vooruit.
Iedereen die bezig is om duurzame
oplossingen te ontwikkelen, kan
meedoen. Daarbij kan het gaan om
een product, techniek, toepassing of

dienst. Belangrijk is dat het een
concrete, kansrijke innovatie met een
duurzaam karakter is. De hoofdprijs is
€ 50.000, de tweede prijs € 37.500 en
de derde prijs € 25.000. Er is ook een
aanmoedigingsprijs van € 10.000
voor innovators tot 30 jaar.
Aanmelden kan van 1 februari 2011
tot 1 april 2011 via www.rabobank.nl/
innovatieprijs. Hier staan ook de
criteria, het wedstrijdreglement en de
beoordelingsprocedure. Bovendien
zijn er video’s te bekijken van eerdere
prijswinnaars en is het jaarboekje van
2010 te lezen. |

www.rabobank.nl/maashorst
Centraal kantoor Horst | Spoorweg 2 | ma t/m vr: 08.30-17.00 uur
Grubbenvorst | Kloosterstraat 66 | di t/m vr: 09.00-12.00 uur
Horst | Steenstraat 3 | ma: 13.00-17.00 uur | di t/m vr: 09.00-17.00 uur
Sevenum | De Donckstraat 1 | ma t/m vr: 13.30-17.00 uur

Rabobank Maashorst voor al uw vragen

Bij alle kantoren (behalve kantoor Spoorweg)

Particulieren | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
Bedrijven | (077) 397 93 33 | bedrijven@maashorst.rabobank.nl

is een geldautomaat aanwezig. Eveneens zijn er
geldautomaten in America, Broekhuizenvorst,
Hegelsom, Lottum, Melderslo, Meterik en Swolgen.

Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34

Horst

Kronenberg

Lottum Melderslo
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Sevenum
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Tienray

