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Terrein zit vol gaten, bulten en stenen

Lottum wil egaal trapveldje
De gemeente heeft op het Lottumse trapveldje aan de Ulsheggerweg bulten, gaten en
stenen aangebracht. De basisschool denkt dat de gemeente dit heeft gedaan ter bevordering
van creatief spelen. Ook op de speelplaats van de school zelf werden boomstammen geplaatst met hetzelfde doel. De kinderen vinden het maar niks en willen kunnen voetballen,
korfballen en ravotten. Tot deze conclusie komt groep 8 van juffrouw Wies van de Lottumse
basisschool.

Plannen gemeente voor
stimulering woningmarkt
Tijdens een themabijeenkomst op het gemeentehuis presenteerde wethouder Litjens plannen voor de
woningmarkt in de gemeente. Eén ervan is dat de gemeente woningen die te koop staan gaat opkopen.
De plannen hebben vooral betrekking op het woningbouwproject
De Afhang in Horst. Om de beschikbare kavels en woningen te verkopen, heeft wethouder Litjens dinsdag
enkele maatregelen besproken
tijdens de raadsthemabijeenkomst.
De meest opvallende maatregel
is het oprichten van een opkoopfonds voor bestaande woningen.
Als iemand een kavel of woning in
De Afhang koopt en zijn bestaande
woning niet op tijd verkocht krijgt,
koopt de gemeente de woning voor
negentig procent van de vooraf ge-

taxeerde waarde van de woning. Het
gaat hier om woningen van maximaal
250.000 euro en die na drie maanden
nadat de nieuwbouw is opgeleverd
nog niet verkocht zijn. De ontwikkelaar van de betreffende nieuwbouwwoning levert ook een bijdrage in
het aankoopbedrag. De gemeente
probeert later om de woning zelf weer
te verkopen. Als er daarbij winst wordt
gemaakt, wordt die verdeeld over
de gemeente, de ontwikkelaar en de
oude eigenaar.
Een ander nieuw stimuleringsmiddel dat Litjens presenteerde was

de deelname van de gemeente in
de zogenaamde woonketting. Hierbij
wordt er vanuit gegaan dat de koop
van een woning nooit op zichzelf
staat, vaak moet de huidige woning
namelijk worden verkocht. Dit vormt
een keten van koop en verkoop van
woningen. Als één van de ketenen
in de woonketting een kavel van de
gemeente betreft, is de gemeente
bereid om een deel van de opbrengst van de verkoop van de kavel
vrij te maken om elders in de keten
een gat tussen vraag en aanbod van
een woning te vullen.

Juf Brouwers: “We hebben rond
Prinsjesdag altijd het project: ‘De derde kamer’. Het is een project waarbij
kinderen aan de hand van stellingen
komen tot discussie. Er wordt vier
dagen discussie gevoerd omtrent diverse onderwerpen. Van alle stellingen
blijft er uiteindelijk één over waarmee
groep 8 aan de slag gaat en in dat
schooljaar uitwerkt. In dit geval was
dat de herindeling van het trapveldje”,
aldus de juf. De Bottel gebruikt het
trapveldje ’s zomers voor de gymlessen in de buitenlucht. Het veldje ligt
op loopafstand van de school maar is
bij de kinderen na schooltijd minder in
trek vanwege de vernieuwde herindeling ervan.

Meedenken over
speelterrein
Juf Brouwers vindt het belangrijk
dat kinderen van groep 8 nadenken
over hun omgeving en gemeente.
“Natuurlijk is dit belangrijk. Ze kunnen
daar immers ook zelf een rol in spelen.
In het begin was het vooral berusting
in het feit dat het trapveldje zonder
enige berichtgeving was aangepast.
Nu zien ze, dat ze er zelf ook best iets

aan kunnen doen. Ze moeten sowieso
laten weten dat ze het er niet mee
eens zijn”, aldus juffrouw Wies. Toen
de kinderen dat beseften konden ze
met de overgebleven stelling betreffende het trapveldje aan de slag. Wat
zou er moeten veranderen aan het
speelveldje? Wie moeten we benaderen? Wat kunnen en mogen we zelf?
Inmiddels heeft de groep alles op een
rijtje gezet en wordt contact opgenomen met de gemeente om te kijken
wat er mogelijk is.

Liever geen gaten en
kuilen
De belangrijkste wensen en ‘eisen’
van groep 8 naar de gemeente toe zijn:
het vlak maken van het terrein, stenen
en bulten verwijderen en alle gaten
dichten. Ook willen ze dat er goals met
netten geplaatst worden. Daarnaast
vragen ze de gemeente om een korf of
basket te plaatsen en meer prullenbakken. Tevens vragen ze om het veldje
regelmatig te maaien en goed te
onderhouden. De gemeenteraadsleden
Roy Bouten en Eric Brouwers willen
daarbij wel ondersteuning geven.
Lees verder op pagina 4
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Zopo viert
Maxime Verhagen en zijn liefde
45-jarig bestaan met voor Horst aan de Maas
een reünie

Vicepremier Maxime Verhagen was afgelopen dinsdag op bezoek in Horst. Op een door het CDA georganiseerde
bijeenkomst in ’t Gasthoes sprak hij onder andere over de gemeente Horst aan de Maas.

Voor de hedendaagse jeugd is Zopo wellicht een vaag begrip, waarvan
ze misschien weleens gehoord hebben van de oudere generatie. In de
zestiger en zeventiger jaren echter was Zopo een begrip, het Paradiso van
het Zuiden. Hier vond de alternatieve jeugd hun stekkie met hun eigen
muziek en cultuur.
Volgens vele ouders uit die tijd
gebeurden er in Zopo dingen die
het daglicht niet konden verdragen.
Afgezet tegen de hedendaagse jeugd
en hun manier van uitgaan, valt het
achteraf gezien allemaal reuze mee.
De bezoekers hadden lang haar en

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Jeroen van de Nieuwenhof
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er werd inderdaad ook wel eens een
stickie gerookt en soms een pilsje
teveel gedronken, maar veel verder
ging het niet.
Het in 1966 opgerichte Zopo was
in heel Nederland bekend als muziekcentrum waar bands van wereldfaam
optraden en zette de gemeente Horst
al groot op de landelijke kaart, voordat
Rowwen Hèze, de Heideroosjes of de
champignoncultuur er waren. OJC Niks
en de gedenkpaal aan de Schoolstraat
zijn nog overblijfselen van deze onstuimige periode.
Inmiddels zijn de jongeren van
toen al aardig op leeftijd, maar de
saamhorigheid van toen is er nog
steeds en de liefde voor goede muziek
ook. De laatste reünie in 2006 werd
zeer druk bezocht, een bewijs dat de
Zopo-spirit nog niet dood is.
Om het 45-jarig bestaan van Zopo
te vieren wordt er op zaterdag 25 juni
een volgende reünie georganiseerd in
de Kasteelboerderij in Horst.
Voor informatie en aanmelding kijk
op www.zopo.nl

“Het kan geen toeval zijn”, besloot
Verhagen zijn inleiding over de gemeente Horst aan de Maas: “Gisteren was
het Valentijnsdag. De roos is dan een
geliefd cadeau. Weet u wel dat zeventig
procent van alle Nederlandse rozen uit
Lottum afkomstig is? In de auto hoorde
ik een nummer van de Heideroosjes.
Ik was meteen klaarwakker. Tijdens de
lunch nam ik champignonsoep. Bijna
de helft van alle Nederlandse champignons wordt in deze gemeente gefabriceerd. ’s Avonds waren er opnames
voor de Collegetour van NOVA. Ik werd
geïnterviewd door oud-Horstenaar Twan
Huijs, die mij vroeg de volgende zin
af te maken: “Het is een kwestie van
geduld, rustig wachten op de dag…..”
Mijn Valentijnsdag was met een
stukje pophistorie over Rowwen Hèze
compleet. Zo bekend en geliefd is deze
gemeente.”
Verhagen was vol lof over Horst aan
de Maas: “Alle gebieden waar ik mee
te maken heb, economie, landbouw en
innovatie, kom je in deze gemeente
tegen. De gemeente staat voor ontwikkeling. De tegenvallende peilingen
in Limburg voor de verkiezingen voor
de Provinciale Staten raken mij, als
Limburger, diep. Het CDA heeft Limburg
groot gemaakt, die boodschap moeten

we weer uit gaan dragen. We hebben
tijdens de landelijke verkiezingen flink
verloren. Dat lag deels aan mensen die
voor de PVV hebben gekozen, maar
meer nog aan de thuisblijvers. Die thuisblijvers moeten we weer over de streep
proberen te trekken. We hebben onze
lijst vernieuwd met jonge daadkrachtige
mensen. Maar vertrouwen gaat te paard
en komt te voet.”
De minister kon het niet laten een
sneer uit te delen aan de PVV: “Je moet
niet blijven steken in het uiten van je
verontwaardiging. Je moet oplossingen
bieden. Dat doet het CDA. Wij zijn geen

partij van de oneliners, maar gaan creatief te werk. We zijn geen gekke Henkie.
Het totale sluiten van de grenzen is
kortzichtig. We zijn voor een rechtvaardig asielbeleid, waarbij we ons moeten
realiseren dat we geen eiland zijn.”
Verhagen is te spreken over het
kabinet Rutte-Verhagen. ”We zijn 120
dagen bezig en het loopt goed. Afspraak
is afspraak en de doelstelling dat iedereen op een normale manier met elkaar
moet kunnen omgaan, leven we na. De
mensen willen dat wij doorgaan. Enkele
linkse partijen zijn uit op onze val, maar
dat vind ik belachelijk.”

Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Advertentie
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
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norbert@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
dorothe@hallohorstaandemaas.nl
Linda Cox
077 396 13 56
linda@hallohorstaandemaas.nl
Verspreiding
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
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.

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

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

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

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77
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Stroom wordt teruggezet op het hoogspanningsnet

Nieuwbouw hoogspanningsschakelstation Californië
Aan de Horsterweg in Grubbenvorst wordt momenteel gebouwd aan een schakelstation dat stroom (hoogspanning) levert aan het grote elektriciteitsnet. De bouw van schakelstation Californië wordt gedaan in opdracht van
netbeheerders TenneT en Enexis en Californië B.V. Het station is nodig om door tuinders met warmtekracht geproduceerde elektriciteit terug te kunnen brengen in het elektriciteitsnet. Naar verwachting is het schakelstation in het
derde kwartaal van dit jaar gereed waarna stroom geleverd kan worden aan het hoofdnet. Het station in
Grubbenvorst wordt niet door mensen bemand. De totale kosten bedragen om en nabij de 10 miljoen euro.

Abrikozen vlaai
daar kun je
echt van genieten

HORST • MAASBREE

AL 30 JAAR!

Onbeperkt eten en drinken
voor aantrekkelijke prijzen
in een sfeervol en modern
restaurant.
Arrangement voor 2 uur
kost v.a. e 23,50 p.p.
Directeur Lodewijk Burghout van
Californië B.V. is van mening dat het
terugleveren van stroom aan het
hoofdnet kan leiden tot een stabielere
prijs voor stroom. “Tuinbouwgebied
Californië zal straks rond 100 megawatt terugleveren aan het openbare
hoofdnet. Dit is voldoende om zo’n
60.000 huishoudens te voorzien van
stroom”, zegt Burghout. De stroom uit
glastuinbouwgebied Californië wordt
opgewekt via de toepassing van een
warmte-kracht-koppeling. Een methode
die milieuvriendelijker is en waarbij
vrijwel alle energie die in gas zit wordt
hergebruikt. Het systeem is in feite een
kleine energiecentrale. Een aardgasaansluiting wordt door het systeem
gebruikt om elektriciteit op te wekken.
De warmte die hierbij vrijkomt, verwarmt het water voor de verwarming
van de kassen. De uitstoot van co2 is
beduidend lager dan bij de conventionele manier van stroom opwekken.

Techniek
staat niet stil
Burghout: “Eigenlijk spreken we in
het tuinbouwgebied van een decentrale

warmte-krachtkoppeling waarbij de
productie is aangepast aan de warmtevraag. De elektriciteit die de tuinders
zelf niet gebruiken, wordt dan teruggeleverd aan het landelijke hoofdnet.
De naam schakelstation dekt niet helemaal de lading. Transformatiestation
Californië past beter omdat we elektriciteit naar 150.000 volt transformeren
om deze aan het hoogspanningsnet te
kunnen leveren”, aldus de directeur van
Californië B.V.

Minder uitstoot
kooldioxide
Een voorbeeld van hoe stroom
normaliter wordt opgewekt: de
elektriciteit die uit onze stopcontacten
komt, wordt opgewekt door energiecentrales. Deze centrales stoken in
veel gevallen steenkool, aardolie of
aardgas om elektriciteit op te wekken.
Bij deze verbranding gaat behoorlijk veel energie verloren. De hitte
die ontstaat verdwijnt meestal via
koelwater en komt dan in bijvoorbeeld
de Maas terecht. Ook kan de hitte
afgevoerd worden door een schoorsteen. Elektriciteitskabels transporteren

daarna de stroom naar de consument.
Omdat er vaak grote afstanden overbrugd moeten worden, gaat hierbij
veel energie verloren. Uiteindelijk
is het verlies aan energie bij de
productie en transport van stroom zo’n
50 procent.

Warmte uit kilometer
diepte?
Intussen wordt in tuinbouwgebied
Californië ook al nagedacht over het
aanleggen van een geothermische
warmtebon waarbij water vanuit twee
kilometer diepte met een temperatuur
van 75 graden wordt opgepompt. De
warmte kan worden ingezet bij kassen
en met de restwarmte zou men bijvoorbeeld een gemeenschapsvoorziening
mee kunnen verwarmen. Volgens
Burghout wordt dit jaar nog gestart
met de aanleg van een geothermische warmtebron in tuinbouwgebied
Californië. In het gebied komen kassen met een totaaloppervlakte van
150 hectare. Inmiddels is 120 hectare
verkocht waarvan 90 hectare bebouwd
met kassen. Er is nog 30 hectare
uitgeefbaar in het gebied.

storing binnen
24 uur verholpen
plan zelf online
een afspraak

Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl
Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl

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

Collecties om naar uit te kijken!

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

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

Tevens het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
het beste onderhoud voor airco en cv

Horst - 077 467 87 88

www.tommas.nl

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Lottum wil egaal trapveldje
De dorpsraad heeft in het verleden
al regelmatig gereclameerd bij de gemeente en aangegeven dat het trapveldje niet is zoals de gemeenschap
het wil hebben. De dorpsraad is ook
op de hoogte van de activiteiten van
groep 8 en andersom houdt groep 8
de dorpsraad op de hoogte. Het terrein
ligt niet ver van de basisschool maar
wordt door de jeugd niet of nauwelijks
meer bezocht na de veranderingen.

Gemeente kijkt naar
ideeën
Naast kinderen van de basisschool
maakten ook enkele andere partijen
(JOL en Humo) in het verleden gebruik
van het trapveldje. Met hen is nog
geen contact geweest over de plannen
van groep 8. Met spanning wordt nu
uitgekeken naar wat de gemeenteplannen zijn voor het speelveldje.

“De gemeente Horst aan de
Maas laat weten eind 2008 opdracht
gegeven te hebben tot het aanbrengen van natuurlijke elementen. Het
doel daarvan was de creativiteit van
de spelende jeugd te bevorderen. Als
de jeugd in Lottum andere ideeën over
de invulling van de speeltuin heeft
zullen we daar naar kijken”, aldus een
woordvoerder namens Horst aan de
Maas.

Vier generaties op de foto
Met de geboorte van Fenna Keijsers vorige week kent de familie
Merkx-Wijnhoven vier generaties. Op de foto staat de kleine Fenna met
moeder Nicole Merkx, oma Marjo Merkx-Wijnhoven en overgrootoma
Mia Wijnhoven-Geurts.

Gezamenlijke nationale
collectes Lottum
In de week van 14 tot en met 19 maart vindt de eerste gezamenlijke
collecte in Lottum plaats.
Er zijn elf doelen in één collecte gebundeld. De doelen zijn
Astmafonds, Beatrixfonds, Brandwondenstichting, Diabetes Fonds,

Hartstichting, Kankerbestrijding, Maag
Lever Darm Stichting, Nierstichting,
Reumafonds, Vastenaktie en Fonds
Verstandelijk Gehandicapten.

Afgelopen dinsdag kreeg de redactie van HALLO ruim vijftig leden van de KBO op de koffie.
Ze bezochten op deze dag twee bedrijven aan de Handelstraat in Horst: Munckhof en Kempen
Communicatie.

Jas verloren Wie heeft mijn lange

...en mijn naam is

Luuc

Bij Kinderopvang OKKI is
paars/beige jas met grijze sjaal, muts
persoonlijke aandacht in een
en sleutels zaterdag 5 feb. geleend bij
huiselijke sfeer vanzelfsprekend... Walhalla? Svp terughangen of neem
contact op met Yvonne 06-50826733
Alvast bedankt.

Geboren 3 februari 2011
Zoontje en broertje van
Ramon, Katja en Cay
van Tilburg
Van Bocholtzstraat 28
5961 SG Horst
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
Huurwoning gezocht in Horst
Met spoed gezocht huurwoning in
Horst voor moeder en kind. Wel met de
mogelijkheid tot aanvraag huurtoeslag.
Tel: 06-22829569
Te huur gevraagd landbouwgrond
Perceel landbouwgrond te huur
gevraagd voor bonenteelt.
Kellenaers Vervuurt, Bosstraat 63
Hegelsom. Tel: 077-3985129
COMPUTERPROBLEMEN? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Onderhoud, (draadloos) internet,
netwerken, overstap Windows7.
06-14511120.
Huishoudelijke hulp gezocht
Wij zoeken een ervaren hulp voor 2-3
uur per week. Werktijden en beloning
in overleg. 077-3967595 of email naar
peter.en.ingrid.2@gmail.com
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. 0613826789.

Voor al uw strijk-, verstel- en stoomgoed

Omafiets kwijt Wie heeft mijn zwarte
omafiets geleend op zaterdag 12-2,
stond op het horecaplein in Horst.
Gaarne retour 077-3986597.

Iedere woensdag
inloopavond van
18.00-20.00 uur
Meer info: www.okkisevenum.nl
of 06 - 15 59 20 64

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
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 - 22 67 65 05
ENGELS LEREN? Lessen in kleine
groepjes. Beginners, gevorderden en
conversatie. Overdag of in de avonduren. Inlichtingen: 0478-585340
Gevonden Gazelle herenfiets.
Tel. 077 467 40 66
Nu tijd voor bomen Leiplataan/linde
nu € 52,50 Dakplataan nu € 59,50
Leipeer, Sierappel (ook zuilvorm),
Magnolia Yellow river, Liodendron (zuil)
enz. HORTENSIA’S (130 srt.)
Buxus € 0,50, laurier v.a. € 1,50,
Coniferen v.a. € 2,00, taxus v.a. € 1,50
Oude Heldenseweg Maasbree
0640327108/0774653283 Meer info zie
website: www.veld-tuinplanten.nl

Kamer te huur per 1 maart in
vrijstaande woning in Meterik.
Wij, 3 jongeren +/- 30 jr, zoeken een
enthousiaste huisgenoot.
Interesse? Stel je voor en mail naar
huisgenootgezocht2011@hotmail.com
Te huur gevraagd Landbouwgrond
voor de teelt van Bonen.
Oppervlakte 0,50 ha tot +/- 1.5 ha.
Marc Kellenaers America
06-51028689 / 077-4641761
Feesten bij Froxx De gehele avond
(5 uren) alle drankjes en hapjes voor
maar 19,50 per persoon. Dit is inclusief
zaalhuur (vanaf 50 personen) en
bediening! Kijk voor meer informatie op
onze site www.froxx.nl
Ex-verhuurfilms op DVD te koop bij
STER VIDEOTHEEK HORST
5 voor € 15,- of 10 voor slechts € 25,-.
STER VIDEOTHEEK HORST, Venloseweg 2,
tel. 077-3987855. ACTIE: bij huur van 2
dagfilms 1 weekfilm gratis.
Te huur: Champignoncellen
± 300 m2. Tel. 077-3983453.
VAKANTIEWONING ERTSGEBERGTE
Comfortabele 6 pers. vakantiewoning
in het Ertsgebergte Tsjechië voor zomer
en winter 077-3981101
Cara balans – helpt bij benauwdheden,
druk op de borstkast, hyperventilatie en
hooikoorts.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077-3985540. Ook verkrijgbaar bij
“Natuurwijzer” in Horst.

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

www.strijkservicesevenum.nl

DANSEN IN CAMBRINUS?
ARABISCH-AFRIKAANS-WESTERSE MIX
20/02 THE PEDRO DELGADOS 23/02 HAYTHAM SAFIA

ONCERTEN.N
SCONC
RINUSC
L
CAMB
PLANTENKWEKERIJ

van Vegchel b.v.

Vrachtwagenchauffeur
gezocht
Voor bloemen en plantentransport in de regio.
Gedurende de maand april/mei
± 40 uur in de week
Voor meer info of sollicitaties:
Plantenkwekerij van Vegchel
Molengatweg 2d, Horst
06-54315463 (nico)
n@plantenkwekerijvanvegchel.nl

ambulant
pedicure
Neem vrijblijvend contact op:
06-46054239 of kijk op
www.ambulantpedicure.webklik.nl
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Vossen doen zich tegoed
aan boerenganzen
Begin februari hebben vossen in het Lottumse gebied nabij Oud Aast de nodige witte boerenganzen verorberd.
Hoeveel ganzen en andere dieren op het menu staan van de vos en daarbij het loodje legden is niet duidelijk. Henk
van Deelen uit Lottum is jager en houdt samen met enkele collega’s het wel en wee bij van de dierenpopulatie
rond Oud Aast nabij de Maas. Het plaatselijk evenwicht in de fauna lijkt verstoord omdat de Maas in januari buiten
haar oevers trad en menig dier is verdronken.
het weer en ga zo maar door”, legt
de wildbeheerder uit. Inmiddels staan
vossen op de landelijke vrijstellingslijst
en mogen worden gedood.

Kwekers steeds vaker
de dupe
Maar het zijn niet alleen vossen
die de fauna en flora parten speelt.
Wildschade lijkt in steeds meer
toenemende mate voor te komen. Van
“De totale wildschade in de WBE
Jan Elst:
Leenders
woonflair
Meerlose Baan loopt elk jaar in de vele
Raadhuisstraat
120 Naast vossen, die
duizenden euro’s.
5981kippen,
BJ Panningen
ganzen en siereenden als prooi
doden,
er jaarlijks
Tel: 077
307is 33
77 grote vraatschade
door
konijnen,
hazen en reeën in kweFax: 077 307 48 20
kerijen. Ook komt veel schade voor aan
E-mail: jan.leenders@hetnet.nl
groente en fruit door duiven, kraaien,
kauwen en ganzen”, zegt Van Elst. Hij
geeft aan dat jagers altijd bereid zijn
telers, kwekers en faunaliefhebbers te
helpen om schade te voorkomen of te
beperken. “Wildschade aan kwekerijproducten kan men altijd doorgeven aan
de plaatselijke jagersvereniging waardoor we een goed beeld krijgen van alle
schade in ons gebied”, zegt Van Elst.
Schade door wild komt vaak voor
Henk van Deelen toont een witte boerengans,
in strenge winters wanneer de sneeuw
die door een vos is gedood (foto: Leo Verheggen)
lang blijft liggen. In het voorjaar
en in de zomer zijn duiven, kraaien
het vossenprobleem op de hoogte,
Henk van Deelen weet waar hij
en kauwen erg actief. De vos is erg
over praat. Hij is regelmatig te vinden in net als Ton van Elst uit Meerlo. Van
vraatzuchtig in het voorjaar, als hij zijn
Elst is manusje van alles bij de WBE
de Maasuiterwaarden. Als geen ander
jongen moet grootbrengen. Reeën
Meerlose Baan (WBE staat voor Wild
weet hij dat de vos een sluw dier is en
worden volgens de Flora- en Faunawet
Beheer Eenheid), het gebied waartoe
menig kippetje of andere vogels weet
ook het hele jaar door beheerd, zoals
te verschalken. “En daarbij schuwt hij de ook Lottum behoort. De Meerlonaar
in de ontheffingen is voorgeschreven.
weet veel over de wildpopulatie en
bebouwde kom niet”, zegt Van Deelen.
Ingrijpen mag verder, als er duidelijk
wildschade in de regio. Hij is voor veel
Over het feit dat vossen ook de witte
jagersverenigingen een aanspreekpunt. aanwijsbare schade dreigt of aanwezig
boerenganzen nabij Oud Aast hebben
is. Dan mag er het hele jaar door op
gedood, is de Lottummer duidelijk. “Het De WBE Meerlose Baan omvat de dorpen Grubbenvorst, Lottum, Broekhuizen, duiven en konijnen worden gejaagd.
zijn ganzen die in een afgezet stukje
Kraaien en kauwen staan ook op de
wei ondergebracht waren maar door de Broekhuizenvorst, Swolgen, Tienray,
landelijke vrijstellingslijst en kunnen dus
Meerlo, Blitterswijck en Wanssum. Van
hoge waterstand van de Maas konden
ook het hele jaar door worden gedood.
Elst: “In dit gebied struinen op dit moontsnappen. Omdat deze ganzen niet
Op de vraag of er ook wilde zwijnen
ment naar schatting 126 vossen rond.
konden vliegen, had de vos vrij spel.
actief zijn binnen de WBE Meerlose
Dit is gebaseerd op 21 getelde kraamIn de uiterwaarden lagen enkele dode
burchten. Bedenk dat een volwassen vos Baan zegt Ton van Elst: “Het is niet de
ganzen die door wandelaars werden
vraag of er wilde zwijnen voorkomen
gemiddeld zo’n vier jongen groot weet
aangezien voor zwanen. “Dat komt
in ons gebied maar wel wanneer. Op
te brengen, dan kun je op je vingers
omdat een vos de kop van een gans
dit moment zijn hier nog geen wilde
natellen hoe snel hun populatie groeit.
bijt en wat achterblijft is niet voor elke
Ik moet er wel bij vertellen dat het aan- zwijnen gesignaleerd maar aan de
wandelaar als gans herkenbaar”, aldus
tal jongen dat een vos krijgt afhankelijk overkant van de Maas staan ze al te
Van Deelen. Voorzitter Hans Huijs van
wachten om over te kunnen steken”,
is van zeer veel factoren. Daarbij moet
de Lottumse jagersvereniging bevestigt
je denken aan voedselaanbod, vijanden, besluit hij het interview.
het verhaal van Van Deelen en is van

Weerbaarheidstraining voor kinderen
Weerbaarheid Noord-Limburg start 17 maart in Horst de cursus Weerbaarheid voor de groepen 5/6 en 7/8
van de basisschool. Deze training wordt gegeven volgens de ‘rots- en watermethode’ van Freerk Ykema.
Een cursus weerbaarheid is
niet alleen geschikt voor teruggetrokken of verlegen kinderen,
ook kinderen die anderen overheersen en/of pesten zijn vaak niet
op een goede wijze weerbaar. De
cursus is derhalve geschikt voor
elk kind omdat het helpt sterker
in de schoenen te staan, een
positief zelfbeeld te ontwikkelen
en daardoor meer zelfvertrouwen
te krijgen. In het huidige tijdperk

van de computer kan het bovendien voor kinderen moeilijk zijn
om goede sociale vaardigheden te
ontwikkelen.
De kinderen krijgen in de cursus
praktische handvaten en lichamelijke oefeningen aangereikt, zodat
het voor hen direct herkenbaar en
voelbaar is. De cursus bestaat uit
tien lessen van een uur en wordt na
schooltijd gegeven. De lessen vinden
plaats op donderdag op basisschool

De Doolgaard in Horst. Voor de
groepen 5 en 6 van 15.30 tot
16.30 uur en voor de groepen 7 en
8 van 16.45 tot 17.45 uur.
Aanmelding kan uiterlijk tot
en met 3 maart aanstaande. Voor
nadere informatie en aanmelding
neem contact op met trainer Jos
Slots via telefoon 077 398 76 40 of
06 49 95 93 71, e-mail
j-slots@home.nl of kijk op
www.weerbaarheidnoordlimburg.nl

Binnen Jan Leen
Horst
Vijverlaan 2
5961 DJ Horst
T 077-398 08 55

Jan Leenders
Vijverlaan 2 5961 DJ Horst
T 077- 398 08 55

Vijverlaan 2
Panningen
5961
DJ Horst
Raadhuisstraat 120
5981
BJ
Panningen
Tel: 077 398 08 55
T 077-307 33 77
Fax: 077 397 13 23
E-mail: horst@binnenj
1990 | 2011

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

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

Gratis dakinspectie
platte daken
i.v.m. strenge winterperiode

Tel. 077-3663084

Kennel Janslust
Ook het vakantieadres voor
úw labrador of teckel

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

Laat uw weiland

GRATIS
injecteren/
bemesten!

Bel: 06 181 164 80

complete boekhouding limburg

Voor uw bedrijfsadministratie
en aangifte inkomstenbelasting

Gratis spreekuur dagelijks 0478-512195

www.complete
boekhoudinglimburg.nl

Mobiel 06-38646761

06

nieuws

17
02

De Schakel in actie
voor Liliane Fonds
Ieder jaar besteedt basisschool De Schakel uit Broekhuizenvorst, samen
met de ouderraad, aandacht aan een goed doel. De school vindt het belangrijk dat kinderen leren iets over te hebben voor anderen. Dit jaar was
gekozen voor het Liliane Fonds dat kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden helpt. Kinderen dus die ‘dubbel getroffen zijn’ en die er vaak
helemaal alleen voor staan.

Bekendheid politici: ‘allemaal boeven’
Hoe zit het met de bekendheid van de lokale politici in Horst aan de Maas? Twee weken voor de verkiezingen
voor de Provinciale Staten ging HALLO de straat op. Ze vroeg 63 bezoekers van de Horster weekmarkt welke
kandidaten voor de Provinciale Staten zij kennen. De gestelde vraag luidt: welke Horster politici zijn kandidaat voor
de verkiezingen van de Provinciale Staten?
De gemiddelde leeftijd van de
ondervraagden ligt naar schatting rond
de 55-60 jaar. Ger Driessen blijkt de
bekendste, 22 mensen kennen hem.
Hij wordt op de voet gevolgd door Jan
Nabben, die bij 18 mensen bekend
is. Thijs Coppus is met 7 stemmen de
bekendste niet-CDA-er. Roy Bouten
(3), Freek Selen (2) en Paul Geurts

(1) scoren marginaal. Niemand kan
de namen van Leo Beterams, Henk
Kemperman of Delène Steegs ophoesten. Tweede Kamerlid Raymond Knops
wordt ook nog enkele keren genoemd.
De bekendheid van Driessen en
Nabben heeft, aldus de ondervraagden, vooral te maken met de grote
borden bij de ingangswegen. En: ”Die

ene stond laatst toch in de krant? Was
dat niet Driessen?” Ongeveer de helft
van de ondervraagden kan niemand
opnoemen. Zij reageren in de geest
van ‘politiek interesseert me niet.’
Eén ondervraagde heeft het vertrouwen in de politiek helemaal verloren:
‘Allemaal boeven, dat zijn het, allemaal boeven, schrijf dat maar op!’

Was en Strijkservice
Horst aan de Maas
Wassen/drogen/vouwen
 2,00 per kilo,
strijken per stuksprijs

In alle groepen werd aandacht
besteed aan het Liliane Fonds. Middels
de digitale borden en touchscreens
bekeken de kinderen verschillende
sprekende filmpjes van kinderen die
geholpen werden door deze stichting.
Aansluitend hierop werd er dinsdag
8 februari een sponsorloop op het
sportveld van S.V.E.B. georganiseerd.
Op een zonovergoten sportpark werd
door de kinderen flink gehold. Het was
een sportieve en gezellige happening.

Ouders en andere sponsoren waren erg
gul want de sponsorloop leverde het
mooie bedrag op van 2.852 euro.
Hiermee kunnen verschillende kinderen
met een handicap in ontwikkelingslanden goed geholpen worden. Een
medewerker van het Liliane Fonds nam
na afloop van het project dan ook de
cheque met het bedrag met een grote
glimlach aan. Het Liliane Fonds laat De
Schakel binnenkort weten wat ze precies met het geld zullen gaan doen.

Wonen Limburg
bouwt acht huurwoningen in Tienray
Wonen Limburg realiseert acht levensloopbestendige huurwoningen
aan de Swolgenseweg/Leemberg in Tienray. Het woningbezit van de
woningcorporatie in Tienray vraagt om uitbreiding in aanbod en
kwaliteit.

Voor particulieren
en bedrijven!
Bel voor meer informatie:
06-23 99 77 30 of mail naar
was-strijkservice@hotmail.com

BEUK - HAAGBEUK

Nelissen Constructie v.o.f. is een bedrijf dat zich
sinds 14 jaar richt op las- en constructiewerkzaamheden
in de breedste zin der woord. Het leveren van kwaliteit en
maatwerk is onze specialiteit.
Wij zijn gevestigd in Venlo-Blerick en hebben een
productieruimte van 1000m². Wegens groei van onze
activiteiten zijn wij per direct op zoek naar een

metaalbewerker / lasser
(fulltime)

maat 50/80 80/120 120/150 150+

BOSPLANTSOEN maat 60/90

06 22944564 of 077 4678186

Wij vragen:
- MBO werk- en denkniveau
- ervaring in deze branche is een pré
- ervaring met MIG-MAG lassen
- kennis van tekening lezen
- zelfstandig kunnen werken
- enthousiaste en flexibele werkhouding
- stressbestendigheid
Interesse?
Neem dan contact op met Roger Nelissen
via telefoonr: 077-3988920 of 06-50292988
Nelissen Constructie v.o.f.
De Gruisdonk 21, 5928 RT VENLO-BLERICK
info@nelissenconstructie.nl www. nelissenconstructie.nl

vrijdag 18 fEb.
WEEkEnd kick Off
dEEjay SanjO
ZaTErdag 19 fEb
bLUES-rOck
’bOOTLEg’
Maandag 21 fEb.
indiE/POP
LivE On STagE
’cOnTra’ (SWEdEn)
vrijdag 25 fEb.
’dirTy friday’
dUbSTEb/drUM&baSS
ZaTErdag 26 fEb.
ThE dUTch baTTLE
Of ThE cOvErbandS
wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

Met de bouw van de woningen
kan Wonen Limburg kwalitatieve
huisvesting realiseren tegen een
aantrekkelijke huurprijs. De woningen zijn primair voor ouderen
bedoeld, maar ook uitstekend
geschikt voor starters en gezinnen.
Als alles volgens planning verloopt
start de aannemer in juli 2011 met
de bouw. Een jaar later kunnen
de bewoners hun nieuwe woning
inrichten.
Een levensloopbestendige

woning is zodanig ingedeeld dat
mensen er hun leven lang kan
wonen. De woonkamer, de keuken,
de badkamer en één slaapkamer
worden op de begane grond
gerealiseerd, zodat mensen niet
gedwongen hoeven te verhuizen
als ze bijvoorbeeld slechter ter
been worden. De woningen worden
gebouwd volgens de laatste eisen
van energiezuinig bouwen. De acht
woningen in Tienray maken deel uit
van een groter project.

www.blok10horst.nl
RepaRatie en veRkoop
alle merken
naai- en lockmachines
o.a. Singer,
Pfaff, Brother,
Bernina

DE TEXTIELBEURS

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

www.e3services.nl

E3 International Delivery Services B.V. is een internationaal
opererend transportbedrijf, die zich gespecialiseerd heeft in het
uitvoeren van spoedtransporten door heel Europa.
In verband met uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek
naar gemotiveerde, flexibele chauffeurs.

CHAUFFEUR (M/V) FULLTIME

Voor het vervoeren van goederen binnen Nederland en België met
diverse voertuigen. Chauffeur dient in het bezit te zijn van rijbewijs
B / C / C E en CCV-B

OPROEPCHAUFFEUR

Voor het vervoeren van goederen binnen Nederland en België
met diverse voertuigen. Chauffeur dient in het bezit te zijn van
rijbewijs B / C / C E en CCV-B
(gepensioneerden en vutters kunnen ook solliciteren!)
Uw CV kunt u sturen naar:
E3 Int. Delivery Services B.V. t.a.v. dhr. C. Visscher
Mercuriusweg 12, 5971 LX Grubbenvorst
of mailen naar: info@e3services.nl
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Ger Driessen heeft een boodschap
De Horster deputé Ger Driessen gaf afgelopen dinsdag uitvoerig uitleg over zijn gewraakte filmpjes op YouTube.

“Nee, ik ben geen clown. Is het
verkeerd om een asielzoeker een
jacuzzi aan te bieden, zoals in een
filmpje gebeurt?

Ik ben
geen clown

Ger Driessen in zijn filmpje ’visvijver’
Ger Driessen heeft zitting
namens het CDA in de Provinciale
Staten. Voor de komende
verkiezingen was hij aanvankelijk
gepasseerd op de kieslijst. Door
Noord-Limburgs (en voornamelijk
Horster) lobbywerk is hij toch op
een vijftiende plek op de noordelijke
kieslijst gekomen. Op de zuidelijke
lijst staat hij drie plekjes lager. Op
de bijeenkomst die het CDA dinsdag
in ’t Gasthoes hield, ging Driessen
uitvoerig in op de commotie die zijn
‘inhoudsloze’ filmpjes op YouTube
teweeg hebben gebracht. Driessen:
“Ik heb mijn praatje voor vanavond
niet voorbereid. Dat had ik vandaag
willen doen, maar ik ben overvallen
door de media. Programma’s, omroepen en kranten als Uitgesproken
EO, Pownews, RTL, L1, De Telegraaf
en het Algemeen Dagblad heb ik te
woord gestaan. Allemaal vanwege
die filmpjes.”

Driessen pakte het slim aan,
dinsdagavond. Hij was zijn critici
vóór door zelf te beginnen over

de filmpjes. Daarnaast leek zijn
uitleg erg veel op het afleggen van
verantwoording voor zijn daden:

Op de vraag of het CDA zo diep is
gezonken, is mijn antwoord: Nee, de
filmpjes beelden een stukje realiteit
uit. Kijk, ik heb twaalf jaar lang gepoogd de belangen van het CDA en
van Limburg in de Staten te dienen.
Nu sta ik 15e en 18e op de lijst. Dan
wordt het bijna onmogelijk om in de
Staten te komen. Het onmogelijke
waarmaken, daar ligt mijn uitdaging. Dat heb ik altijd interessant en
boeiend gevonden. Ik heb nagedacht
hoe ik dat het beste kan doen. Hoe
kom ik nou goed in beeld? Ik heb
me enige creativiteit toegemeten. En
natuurlijk zijn het filmpjes met een
kwinkslag. Maar zonder kwinkslag
zouden ze niet zo vaak bekeken
worden.”

Dat de filmpjes politiek inhoudsloos zouden zijn, bestrijdt de door de
wol geverfde politicus: “Dat wordt
de komende week duidelijk. Ik
draag in de filmpjes mijn persoonlijke boodschap uit. In het laatste
filmpje wordt één en ander duidelijk. Let maar op, die boodschap
roept reacties op.”

Hij kan beter een
nieuwe weg openen
Vice-premier Maxime Verhagen,
die dezelfde dag samen met
Driessen het startschot had gegeven
voor de Greenportlane, liet zich
inhoudelijk niet uit over de filmpjes. Hij constateerde slechts ‘dat
Driessen beter een nieuwe weg
kan openen dan filmpjes maken.’
En ofschoon Verhagen herhaaldelijk
repte over het nieuwe CDA-elan en
een frisse en jonge kieslijst, riep
hij de Horster kiezers wel op om
op Ger Driessen (en Jan Nabben) te
stemmen.

Campagne via twitter en YouTube
Op woensdag 2 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Hoe zet je jezelf goed in de kijken voor die verkiezingen? Wat is de juiste manier van
campagne voeren? Het is een vraag van alledag. In het verleden was de wereld nog overzichtelijk, zeker bij verkiezingen voor de gemeenteraad of Provinciale
Staten. Je schreef stukjes in het plaatselijk weekblad en ging met je partij met folders het dorp in. Hier en daar nog een bord in de wei en laat maar komen,
die verkiezingen. De kiezer maakte zijn keuze op basis van die beschikbare informatie. Maar tijden veranderen, ook voor de Horster kandidaten.
Op de verschillende lijsten voor
de Provinciale Staten staan met
Leo Beterams (GroenLinks), Roy
Bouten (PvdA), Thijs Coppus (SP), Ger
Driessen (CDA), Paul Geurts (SP), Henk
Kemperman (D66), Jan Nabben (CDA),
Freek Selen (VVD) en Delène Steegs
(ChristenUnie) negen kandidaten uit
de gemeente Horst aan de Maas. De
meeste politici gebruiken meerdere

manieren om de kiezer op de hoogte
te brengen van hun politieke bestaan.
Twitteren is daarbij de koploper. De
hooggeplaatste Horster kandidaten Thijs
Coppus en Ger Driessen zijn fanatieke
twitteraars, evenals Roy Bouten.
Ger Driessen heeft daarnaast ook de
hulp ingeroepen van YouTube. Hij staat
met verschillende campagnefilmpjes
op internet. Qua aandacht scoort hij

daarmee goed, één filmpje is afgelopen
dinsdag liefst 13.000 keer bekeken. Het
op zondag geplaatste filmpje ‘de naakte
waarheid’ scoorde dinsdag reeds meer
dan 1.000 hits. Politiek gesproken een
waardeloos filmpje, maar het bereikt de
kiezer blijkbaar wel. Waar Thijs Coppus
in drie inhoudelijke debatten te zien is,
die onder andere over gratis openbaar
vervoer en de motorrijtuigenbelasting

gaan, scoort hij in totaal nog geen
400 hits. Roy Bouten figureert in
een campagnefilmpje van de PvdA.
Freek Selen staat er nog met een oud
filmpje op, evenals Jan Nabben met
het Jan Nabbe-lied ter ere van zijn
afscheid als directeur bij Munckhof
Groep. Maar of hij over twee weken
het hoogste lied zingt, is nog even de
vraag.

Bierbuikje,
zwembandje...
Spectaculair afslanken,
vet definitief weg!

6k^ÄiHijY^d

Horsterweg 39D Castenray
Tel. 0478 571341

storing binnen
24 uur verholpen
plan zelf online
een afspraak
Exclusief dealer voor Horst

het beste onderhoud voor airco en cv
COENDERS ELECTRO KERKSTRAAT 11 5961 GC HORST 077 3981388

Horst - 077 467 87 88

www.tommas.nl

Ervaar het verschil dat Bose technologie maakt.
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DECULTUURRECENSENT
Toen snapte
ik pas hoe het moest

/HWRS
REINTJESADVIES
De cultuurrecensenten: Dominique Janssen (16) en Lieke van Stiphout (15)
Voorstelling: Loze Kreten - Kees Torn (6 februari)
Theater is: iets wat voor iedereen leuk is.
Hoe bent u in dit vak gerold?
Als begeleider, er was een meisje op
de kunstacademie dat al aan theater
deed. Ze had iemand nodig die piano
speelde en toen bleek dat iedereen
om mij moest lachen en niet om haar.
Wat is volgens u het leukste aan
optreden?
De aandacht.
U heeft meerdere voorstellingen
gegeven, welke vind u zelf het
leukst?
‘In de gloria’, maar ik vind ze allemaal
leuk. Als je een programma hebt wat
je niet leuk vind om te doen, ga je het
ook niet doen.
Wat is de grootste blunder die u ooit
heeft gemaakt en hoe heeft u die
opgelost?
Met dit programma heb ik het mezelf
heel moeilijk gemaakt, omdat ik het

wat te serieus nam. Ik wilde echt dat
mensen blij werden van de wetenschap, dan stond ik zo te drammen
dat de lol er vanaf ging. Dit heb ik
opgelost door daarmee op te houden,
door gewoon weer te gaan klooien en
het niet meer zo serieus te nemen.
Hoe vond u het optreden van
vanavond gaan?
Goed.
Wat is uw positiefste reactie?
Dat was José, die me begeleidde bij
gastoptredens van cabaret. Dit is ze
eigenlijk ook blijven doen. José is
namelijk mijn geliefde.
Wat is uw negatiefste reactie?
Dat de zaal leeg liep, dat mensen dus
wegliepen.
Wie is uw grote voorbeeld?
Ik heb eigenlijk van een heleboel
mensen wat afgekeken, maar er is

niet echt een groot voorbeeld. Of het
zou Drs. P moeten zijn, daar heb ik het
metrisch en het rijmtechnisch liedjes in
elkaar zetten vandaan. Toen ik Drs. P
hoorde ben ik pas gaan schrijven, toen
snapte ik pas hoe het moest.
Hoelang doet u erover om een
voorstelling in elkaar te zetten?
Een half jaar. De vorige heb ik in een
maand gemaakt. In de zomer begin ik
te schrijven, te puzzelen en te piekeren en dan komen de try-outs.
Wat is uw hoop voor in de toekomst?
Ik ben nog niet bezig met de toekomst, behalve dat ik wil stoppen.
De voorstelling volgens Dominique
en Lieke in 3 woorden:
Grappig, muzikaal, origineel.
De volgende voorstelling van Kukeleku
is Binnen de Lijntjes van Ronald
Goedemondt op zondag 13 maart.

Al jaren een
betrouwbare partner
voor ondernemers en
particulieren
•;ůŽŽŶͿĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞƐ
•ũĂĂƌƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶ
•ďĞůĂƐƟŶŐǌĂŬĞŶ
•ďĞĚƌŝũĨƐĂĚǀŝƐĞƌŝŶŐ
•ƐƚĂƌƚĞŶĚĞŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐ
•ŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐƐƉůĂŶŶĞŶ

Hardknor terug van weggeweest
Na een aantal jaren weg te zijn geweest, is er op 19 februari weer een nieuwe editie van Hardknor bij
OJC Knor in Meterik. Lokale dj’s zoals Luke V, Blackout, Brutal Force en Smek zullen de tent weer compleet op
z’n kop gaan zetten.
OJC Knor beschikt over een nieuwe
geluidsinstallatie waar de nodige decibels uit voortvloeien. De avond staat in

het teken van oldskool en hardcore van
nu, een genre dat nog steeds erg populair is bij de jeugd en bij 20-plussers.

De avond begint om 21.30 uur en de
entree bedraagt 2 euro. De minimumleeftijd is zestien jaar.

ƌĞŝŶƚũĞƐĂĚǀŝĞƐ͘Ŷů
>ĞƵŶƐĞǁĞŐϱϯ͕ϱϴϬϮ'sĞŶƌĂǇ
dϬϰϳϴϱϱϬϰϳϰ

mooi haar
Steenstraat 12, Horst, T 077 398 64 66 www.kapperscompanyhorst.nl
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15 VRAGEN aan Elham Hakimi 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

Elham Hakimi
19 jaar
Horst
Fontys Eindhoven:
Management,
Economie en Recht

Waar word jij later een
talent in?
Ik hoopte altijd een talent in voetbal te
worden, maar die droom heb ik helaas
moeten laten varen. Ik voetbal nu bij
Wittenhorst in de A1 en ben aanvaller.
Nu hoop ik een talent in geld verdienen
te worden.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Mijn favoriete vak is Bedrijfseconomie.
Dat is nog een beetje spannend met
getalletjes en formules en dat soort
dingen. Mijn vreselijkste vak is toch
wel Privaatrecht. Ik denk dat als je mijn
wetbundel ziet, je dan nooit meer wilt
studeren.

Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Mijn beste vriend is Faisal, hij is ook
mijn neef. Wij zijn bijna precies even
oud, hebben dezelfde humor en kledingstijl, zijn samen groot geworden en
denken ook nog eens hetzelfde. Ik hou
van hem.
In het weekend ben jij te vinden in?
Vaak spreek ik met wat vrienden af om
wat te gaan doen, voetbal kijken of
iets anders. Hangen is niets voor mij,
ik moet echt wat doen. Op vrijdag vind
ik het heerlijk om lekker op de bank te
liggen en te ontspannen van de lange
week. Uitgaan is wel leuk, maar niet
altijd, is toch vaak hetzelfde. Concerten
vind ik wel heel tof.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Sensations, chocomel en veel zure
snoepjes.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je ermee?
Ik denk dat ik een gedeelte aan de

mensen in Afghanistan schenk, ik heb
zelf het geld niet echt hard nodig. Van
de rest ga ik denk ik winkelen.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Dat was laatst met voetballen tegen de
Treffers. In de laatste minuut stond het
2-1 voor hun, ik speelde een mannetje
uit en was op weg naar de goal. Ik
hoefde alleen maar door te rennen en
te scoren, het publiek ging uit z’n dak.
Op het moment dat het publiek me het
hardst aanmoedigde ging ik vol op m’n
bek, ik struikelde over de bal. Opeens
werd het stil en ik kon wel door de
grond zakken. Gelukkig was het maar
een oefenwedstrijd.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Op vakantie neem ik sowieso m’n
neven mee. We zijn met vier neven die
even oud zijn en kunnen het heel goed
met elkaar vinden. Met hen is het altijd
niet normaal leuk. Als we samen zijn
doen we altijd de grappigste dingen.

Daarnaast neem ik nog heel veel kleren
mee.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Afghaans eten blijft echt super en altijd
heel uitgebreid. Je kunt het vergelijken
met de Indische keuken. Maar ik eet
ook wel eens aardappeltjes en gekookte groenten, die moet ik van mijn
moeder eten.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
Ik zit graag in mijn lievelingsbroek op
mijn kamer, dan ben ik vaak muziek
aan ’t luisteren, naar Drake natuurlijk.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Ik denk aan sporten, ik fitness zo’n
drie keer per week. Daarnaast voetbal
ik vrijdags met de jongens bij ons op
school in de zaal en train ik natuurlijk
nog twee keer per week, zaterdag heb
ik wedstrijd. Heerlijk! Mezelf verzorgen
vind ik ook belangrijk, ik check de Zara,
de H&M en Dieselstore zeker een paar
keer per week.
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Een cursus ’Hoe ga ik met respect met
elkaar om?’ laten geven.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Natuurlijk 300, die film kan ik nog wel
duizend keer bekijken, ieder bloedspatje blijft spectaculair. Ik snap alleen
niet dat die mannen altijd zo gespierd
zijn. Ik train nu al bijna tweeënhalf jaar
en weet hoe moeilijk het is om zo te
worden. Wat zouden ze eten? Anabole
misschien?
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Mijn moeder naar de Plus brengen,
haha!
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Zuid-Afrika, ik heb Nelson Mandela
altijd wel eens willen ontmoeten.

!
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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

Verwarming
n
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CV-ketels
BOSCH / NEFIT
Vervanging en onderhoud

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

n

Fax 077- 398 72 45

Bel: 0478-584359 of

NIEUW: 06-21436253
WWW.NOTTELMAN.NL

Column

Waterdicht
Regenachtige vrijdagavonden, avonden waarbij
iedereen ineens creatief,
handig en inspiratievol wordt.
Vrijdagavond was het weer
zo ver, met bakken kwam het uit
de lucht en de megavlek over
Nederland die op Buienradar te
zien was gaf ook niet echt veel
hoop op droge perioden.
Een blik naar buiten deed mij
geloven dat niemand ooit droog
de cafés kon betreden, ’n onmogelijke missie volgens mij.
Eigenwijs deden wij toch met
z’n allen een poging tot droog
aankomen en haalden alle
mogelijke oplossingen uit de
kast. Uiteindelijk maar gewoon
met de ouderwetse paraplu de
fiets op gesprongen. Nog
redelijk droog stapten we in het
dorp weer van de fiets en
dankten onze paraplu. Helaas
had onze pony de hevige
regenbui niet helemaal overleefd en was het verwijderen
van zwarte vlekken onder de
ogen bij sommigen van ons hard
nodig.
Maar eenmaal binnen viel
mij op dat iedereen gewoon
droog was en nog piekfijn in de
make-up zat, ik heb werkelijk
niemand betrapt op een paar
panda-ogen. Hoe doen ze dat
toch?
In de loop van de avond
werd mij duidelijk dat iedereen
zo z’n eigen trucjes tegen de
regen heeft. Alle mogelijke
oplossingen liepen wel ’n keer
aan mijn neus voorbij.
Sommigen draaiden sjaals om
hun hoofd, ik heb het die avond
op de meest uiteenlopende
manieren gezien. Anderen
bonden truien, met behulp van
de mouwen, om. En weer
anderen hadden een complete
muts gecreëerd met handdoeken. Maar gewoon ouderwets en
functioneel gehuld in regenjas
zag ik niemand. Terwijl deze jas
er toch echt speciaal voor
gemaakt is, voor dit soort
regenproblemen. Maar waarom
draagt niemand deze dan, op
zo’n dag dat het met bakken uit
de hemel komt?
Kennelijk laat iedereen
tijdens zo’n uitgaansavond zijn
of haar eigen creatieve geest
liever te loop. Zelfgemaakte
mutsen zijn blijkbaar helemaal
hot! Kant en klare mutsen met
waterdichte laag daarentegen
absoluut not.
Zo kan dus een druiligere
avond vol regen en wind ineens
omgetoverd worden tot een
bruisende avond vol creativiteit.
Mies

10
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Nieuwe leerwerktrajecten in de
agrarische sector
Volgens AB Limburg liggen de banen in de agrarische sector voor het oprapen. Daarom biedt de uitzendorganisatie samen met Citaverde College dit voorjaar praktische leerwerktrajecten aan die opleiden tot bijvoorbeeld
hovenier, medewerker glastuinbouw of varkenshouder. Gemiddeld negentig procent van de afgestudeerde
leerlingen treedt in dienst bij hun leerwerkbedrijf.
juist voor werkzoekenden en carrièreswitchers zijn ze ideaal”, vertelt
Muijsers. “Aangezien ze gedurende
de hele studie een baan hebben,
behouden ze inkomsten. Leerlingen
worden betaald volgens de geldendecao in de branche.” “Daarnaast regelt
AB Limburg goede verzekeringen,
pensioenopbouw en overige secundaire arbeidsvoorwaarden”, voegt Bart
Derichs toe.
“Leeftijd is voor ons niet het
criterium”, zegt Eric Muijsers. “De

Eric Muijsers, vestigingsmanager van AB Limburg in Sevenum
verklaart: “De BBL-opleidingen
(BeroepsBegeleidende Leerweg, red.)
zijn erg op de praktijk gericht. Meestal
zitten de leerlingen een dagdeel per
week in de schoolbanken. De rest van
de week werken ze op een leerwerkbedrijf. Groot voordeel hiervan is dat
ze hun opgedane kennis gelijk kunnen
toepassen.” Coördinator Bart Derichs

voegt toe: “Deze opleidingen worden
aangeboden op mbo-2 en mbop-3
niveau. Uiteraard krijgen de leerlingen
ook cursussen die voor beroepsuitoefening van grote toegevoegde waarde
zijn. Zo hebben ze na afloop niet alleen een erkend diploma op zak, maar
ook een VCA-certificaat, spuitlicentie
en/of heftruckcertificaat. “
“De BBL-opleidingen zijn niet
(alleen) bedoeld voor schoolverlaters,

juiste houding wel. Je moet gemotiveerd zijn, van aanpakken weten. Wij
noemen dat de ultieme groene mentaliteit. We hebben inmiddels diverse
BBL-trajecten succesvol afgesloten
waarbij mensen uit een heel andere
richting bij ons terecht kwamen. Dat
viel voor hen niet altijd mee, want
sommigen hebben een gezin en moesten dan thuis nog in de boeken. Dat
weerhield hen er echter niet van om
de leerwerkklus te klaren. De reacties
van mensen, welke met goed gevolg
een BBL-traject hebben afgesloten,
zijn enthousiast en zeer lovend. En het
mooiste is dat deze mensen nu bijna
allemaal een vaste baan met een goed
toekomstperspectief hebben.”

obiliteite!te
m
n
i
r
e
Uw par tns voor uw compl
Het adrae rkbeheer!
wagenp

Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945 | E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

Podotherapie Hermanns
opent praktijk in Sevenum
Vanaf maart 2011 is Sevenum
een praktijk voor Podotherapie
rijker, genaamd Podotherapie
Hermanns. De praktijk wordt gestart
door Ralph en Yvonne Hermanns
in een fysiotherapiepraktijk op het
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Sondertseveld 6. Ralph en Yvonne
Hermanns hebben al praktijken in
onder andere Horst en Grubbenvorst.
De nieuwe praktijk in Sevenum is de
twaalfde vestiging van Podotherapie
Hermanns.
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Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die ons bedrijf komt versterken voor de functie van:

Allround Tractorchauffeur met ervaring
Op full- of part-time basis

Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8 | 5813 EA Ysselsteyn (L)
Als profiel hebben wij
het volgende voor| ogen:
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
• Ruime werkervaring
www.gommansendewit.nl
• Zelfstandig en in Teamverband
kunnen werken

De werkzaamheden bestaan uit al de voorkomende tractor werkzaamheden, van zaai tot oogst,
in de akkerbouw en vollegrondsgroenten. Wij bieden een afwisselende en uitdagende baan met
een prima passende beloning, in een prettige werksfeer binnen een jong en enthousiast team.

• Flexibele inzet
• In bezit van rijbewijs B
• Collegiaal
• ZZP-ers ook mogelijk

Vakgarage Gommans & de Wit
Gezellenbaan 8
5813 EA Ysselsteyn (L)
T 0478-541945
E info@gommansendewit.nl
www.gommansendewit.nl

Ben jij diegene die wij zoeken en spreekt deze baan je aan,
aarzel niet en bel: 077 - 465 1772 of stuur / mail je sollicitatie naar:
Gebr. Hermans BV, Oude Heldenseweg 8c, 5993 RA Maasbree, info@hermansloonbedrijf.nl
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

www.hermansloonbedrijf.nl

Heb je passie en drive?
Rötjes young plants zoekt:

medewerker gewasverzorging
met ambitie om door te groeien naar Teeltchef.
We vragen:
UÊ iiÊÛiÀiL>ÀiÊ`ÀÛiÆ
UÊ ÃÌÀiÛiÊ>>ÀÊÛÀÌ`ÕÀi`iÊÛÀÕÌ}>}Æ
UÊ ÃÌiÀiÊÌiÀiÃÃiÊiÊiiÀ}iÀ}Æ
UÊ âiiÀÊiiÀ}iÊiÊÌV Ê iiÊâÀ}ÛÕ`}Æ
UÊ «Ài\Ê iÀiiÊâiÌiÊiÊ«>}iÆ
UÊ LÊÛÀiÕÀÊÌÕLÕÜÊ>V ÌiÀ}À`Æ
UÊ âV ÌÊÊ iÊiÊ/"*7/ /ÊVÀiliÀÌ°

www.rotjes.com

We bieden:
UÊ iÊiiÀ}iiÊiÊÛiiâ`}iÊvÕVÌi
iÌÊÛiiÊÛiÀ>ÌÜÀ`i i`]Ê
Ü>>ÀÊiÊâivÃÌ>`}Ê>VÌiÃÊÕÌÛiÀÌÊ
iÊ, -1// ÊÛiÀÀ}Ì°
UÊ iÊ>ÃÊÊiâivÊÌiÊLiÜâiÊ
en door te groeien naar een functie
Ü>>ÀÊiÊÃÌii`ÃÊiiÀÊÌ>iÊÛiÀiiÌ°

Activiteiten:
UÊ }iÜ>ÃÛiÀâÀ}}Æ
UÊ >>ÌLi iiÀÃ}Æ
UÊ iÀi}ÊâiÌiÃÊiÊ«>}iÆ
UÊ  ÊÌiiÌ>VÌÛÌiÌiÊÌÌÊ iÌÊ«À`ÕVÌ
}iÀii`ÊÃÊÊ>>ÀÊ`iÊ>ÌÊÌiÊ}>>Æ
UÊ iâivÊiiÊiiÀÊÜiiÀÊÛiÀ`iÀÊÌÜiiÆ
UÊ iÊi}iÊÛÃiÊÃÌii`ÃÊ«Ê`iÊÌiÃÌÊÀV Ìi°

Ben je 18 - 25 jaar, heb je een MBO-denkniveau en de vereiste drive?
Bel, mail of schrijf dan naar: Rötjes young plants t.a.v. Tobias Rötjes,
Horsterdijk 116, 5973 PR Lottum | T: 077 – 366 4080 | E: tobias@rotjes.com | www.rotjes.com

Starters
in de regio
RC-Engineering
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

RC-Engineering
Roel Cox
De Leeuwerik 1
Meerlo
06 51 83 23 84
info@rc-e.nl
www.rc-e.nl
Regeltechniek
in klimaatbeheer
1 januari 2011

Activiteiten
RC-Engineering is een
bedrijf dat zich specialiseert in
klimaatbeheer voor gebouwen.
Elk gebouw of vertrek heeft
klimaatbeheer nodig. Zowel
temperatuur als luchtbehandeling zijn zeer belangrijk voor
optimale prestaties van
mensen. De meeste mensen
staan er niet bij stil als ze een
gebouw binnenkomen dat het
behaaglijk is en dat er frisse
lucht aanwezig is. Ergens in dat
gebouw zit een regelkast wat
het hartje van het gebouw is.
Deze stuurt alles aan wat maar
met klimaat te maken heeft,
denk aan koeling, verwarming
en luchtbehandeling. Maar het
gaat nog veel verder. Ook
verlichting, toegang en
zonwering kan zo’n systeem
allemaal automatisch verzorgen
zonder menselijk ingrijpen.
Deze regelkasten verzorgt RC-E
van ontwerp tot software en de
inbedrijfname. Uitgebreide kennis over installaties en regeltechniek is dus vanzelfsprekend
een must en daar onderscheidt
RC-E zich vooral in.
Doelgroep
Installateurs, eindgebruikers en beheerders van
gebouwen maken vooral
gebruik van de diensten van
RC-E.
In veel gebouwen waar de
regeltechniek aan vernieuwing
toe is, wordt vaak alleen de
regelapparatuur in de regelkasten vervangen en de installatie
blijft zoals hij is. Hiervoor is
RC-E bij uitstek een interessante
en aantrekkelijke partij.

Maatwerk
van a tot z
Onderscheidend vermogen
RC-Engineering is een expert
in regeltechniek en software
voor gebouwbeheersystemen.
Maatwerk van a tot z met zeer
concurrerende tarieven. Dit kan
omdat het een wereldje van
grote regeltechnische bedrijven
is waar weinig bedrijven zoals
RC-E bestaan. Dat betekent dat
er bij RC-E wel de kennis en
kunde is, maar niet de grote
overhead zoals bij andere
bedrijven in de regeltechniek.
Daar moeten de mensen
uiteindelijk ook voor betalen.
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EK-wedstrijden voor doven en slechthorenden

Marjo Deckers naar EK Volleybal in Turkije
Van 12 tot en met 21 mei vinden in het Turkse Antalya de Europese Kampioenschappen Volleybal voor doven en
slechthorenden plaats. Eén van de deelneemsters binnen het Nederlandse team is de 25-jarige Marjo Deckers uit
Melderslo. Zij maakt deel uit van de damesselectie van de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB).
HALLO had een gesprek met Marjo.

Ze vervolgt haar uitleg: “Er is een
gebarentolk aanwezig maar zelf ken
ik geen gebaren. We hebben met
het team, trainer en coach wel zelfgemaakte gebaren afgesproken. Ook
is er iemand die aantekeningen maakt
op een bord. Zo communiceren we
tijdens een wedstrijd.”

Een loodzware poule
getroffen

De Melderslose Marjo Deckers is
geboren in Venray. Ze is volop bezig
met de verbouwing in huis. Marjo wil
eind maart, begin april gaan samenwonen met Erik van den Hombergh,
met wie ze al meer dan zeven jaar
een relatie heeft. De volleybalster is
beroepsmatig werkzaam bij ziekenhuisapotheek ZALV in Venray als farmaceutisch medewerkster. Marjo begon
met volleyballen in Melderslo bij VC
Olsredlem toen ze zeven jaar oud was.
Toen Marjo bijna drie jaar oud was,
kreeg zij een hersenvliesontsteking met
als gevolg dat ze helemaal doof werd.
Vanaf haar vijfde heeft ze een cochleair
implantaat (CI). Een CI is een elektronisch implantaat dat geluid omzet in
elektrische pulsen die de gehoorzenuw
in de cochlea (slakkenhuis) direct
stimuleren. De hoorfunctie wordt voor
een deel overgenomen in het slakkenhuis door elektroden van een CI. Met
zo’n implantaat kunnen personen die

geen of een beperkt restgehoor bezitten, in beperkte mate (weer) klanken,
geluiden en spraak waarnemen.

Veel doorzettingsvermogen
Marjo: “Tot groep 3 heb ik op
een dovenschool gezeten in SintMichielsgestel. Alleen in de weekenden was ik thuis. Vanaf groep 3
heb ik op basisschool De Brink in
Melderslo gezeten. Daarna heb ik op
het Dendron College de mavo gevolgd
en afgerond. Ik heb de vervolgopleiding
Middelbaar Laboratorium Onderwijs
(MLO) in Blerick gevolgd. Een ambulant
begeleidster vanuit Viataal in SintMichielsgestel stond mij daarbij terzijde
en alle examens heb ik in één keer
behaald.”
De speelster uit Melderslo werd
door Antoinette Kok uit Meterik
benaderd om mee te doen met het

Nederlandse volleybalteam voor doven
en slechthorenden. Na twee jaar lang
trainingen te hebben gehad, werden
uit het team een aantal speelsters
geselecteerd waaronder Marjo. Het
volleybalspel kent geen verschil met de
reguliere volleybalsport. Marjo: “Er is in
principe geen verschil. Doven en slechthorenden hebben problemen met hun
coördinatie en fluitsignalen horen ze
niet. Er wordt geen ‘los’ geroepen maar
er worden afspraken gemaakt wie in
welke situatie de bal pakt. Hiervoor
moet je veel vertrouwen in elkaar
hebben. Tijdens een volleybalwedstrijd
kan de coach of trainer niet zomaar
aanwijzingen geven, want je hoort
dit immers niet goed. Aanwijzingen
worden door middel van oogcontact
gegeven.”

Communiceren met
de ogen

Tijdens een training of wedstrijd
moet iedereen zijn gehoorapparaat of
processor af doen zodat iedereen op
een gelijk niveau zit. Dit is ook een
vereiste voor het EK in Turkije.
In Nederland is een herenvolleybalcompetitie en mixvolleybalcompetitie voor dovenverenigingen.
In maart wordt de damescompetitie
weer opgezet, maar het niveau is
te laag. Marjo: “We zijn twee jaar
geleden bij nul begonnen en er is
inmiddels een behoorlijke vooruitgang te zien. Erwin Sikkema en
Kees Nijhuis trainen en coachen ons
team. Maar het is lastig om aan te
geven waar we straks staan op het
EK. Het Nederlands team heeft voor
het laatst in 2001 meegedaan aan
een groot toernooi. Landen zoals
Wit-Rusland en Oekraïne trainen veel,
zelfs elke dag en neigen daardoor

naar het professionele. In die landen
wordt geld vrijgemaakt voor dat soort
sportactiviteiten. Polen en Italië zijn
gelijk aan ons Nederlands team.
We trainen nu eenmaal per twee
weken en schakelen binnenkort over
op één keer per week. Volgens de
volleybalspeelster heeft Nederland
een zware poule getroffen met daarin
Wit-Rusland, Oekraïne, Italië en
Polen. Ervaring opdoen is voor Marjo
belangrijk. “Het is leuk om een keer
mee te maken. We krijgen nu de
gelegenheid om veel te trainen en
veel te leren en hopen als team een
zo hoog mogelijk niveau te bereiken
voor het EK in Turkije.”

Subsidie is niet
toereikend
Omdat de subsidie van het Fonds
Gehandicaptensport niet toereikend is,
heeft de KNDSB contact gelegd met de
Sponsorloterij om het financiële plaatje rond te krijgen. Wie het Nederlands
team een warm hart toedraagt kan
voor verdere gegevens en informatie
contact opnemen met Cathy Vonk op
volleybal@knsdb.nl
En wie de verrichtingen van het
team wil volgen kan dit doen via de
website www.kndsb.nl/volleybal/
ek2011

85% ve
Nog enkele
rkoch
t
patiowoningen beschikbaar
€ 5.000,- subsidie beschikbaar
voor enkele woningen

•
•
•
•
•
•

Oplevering begin 2011
Loopafstand centrum Horst
Rustieke wijk
100% in aanbouw
30km zone
Extra zorgvoorzieningen
mogelijk*

Patio

*vraag naar de mogelijkheden

chtend
Inloopolaats, zaterdag

ouwp
.00
op de b
. van 10
uari a.s
19 febr
r.
0 uu
tot 11.0

Voor meer info zie www.plandouven.nl
Jacob Merlostraat 11a
5961 AA Horst
Tel 077 - 398 90 90

Nieuwe trainingspakken voor S.V.E.B. 2
Het tweede elftal van voetbalvereniging S.V.E.B. uit Broekhuizen/Broekhuizenvorst heeft onlangs nieuwe
trainingspakken gekregen. De pakken zijn geschonken door Autobedrijf Ed Herrmann uit Broekhuizenvorst.
De heer Herrmann, op de foto links in de tweede rij, overhandigde de pakken. De spelers en begeleiding
waren in hun nopjes en ze bedankten de sponsor.

Floresstraat 6
5631 DD Eindhoven
Tel 040 - 281 17 11
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Uniek concept in Venlo: shop
Vandaag, donderdag 17 februari, opent de nieuwe winkel van Equidrôme,
alles voor Ruiter en Paard. Een bestaande winkel op een nieuwe
locatie met een uniek concept. Equidrôme in Venlo hanteert als eerste
ruitersportzaak in Nederland een totaal nieuw concept. Een concept
waarin shopping, fun, beleving en maatschappelijk verantwoord
ondernemen centraal staan. Het nieuwe Equidrôme bestaat uit 1500m2
paardensportplezier. Alles onder één dak: shoppen vóór en met je paard,
zadels passen in onze rijhal, clinics, cursussen, demonstraties, horeca en
nog veel meer! Ook biedt Equidrôme de unieke gelegenheid aan andere
paardensportbedrijven hun eigen bedrijf te komen promoten. Hierbij
kunnen zij gebruik maken van de rijhal en het aaneengesloten terras.
Het terras ligt in de winkel op een verhoogd plateau en biedt een
schitterende inkijk direct in de rijhal. Equidrôme is 7 dagen per week
geopend en ligt direct aan de A67 (naast de woonboulevard) en deelt
samen met Tuincentrum Leurs een parkeerplaats van maar liefst 450
parkeerplaatsen. Kortom, een dagje uit voor het hele gezin. Equidrôme is
gelegen aan de Straelseweg 374 in Venlo.

VENLO - Twee zussen, één droom: allebei een
eigen bedrijf, maar daarbij wel zoveel mogelijk
samenwerken. Die droom komt nu uit met het vandaag
geopende Equidrôme in Venlo, een unieke zaak met
1.500 m2 paardensportplezier. Maar Equidrôme is
meer. Uitgangspunt is dat er ieder moment van de dag
iets te beleven valt. Het paard staat daarin centraal.
Daarnaast zal sport een regelmatig terugkerend
element zijn. In combinatie met het ernaast gelegen
Tuincentrum Leurs is er zo een locatie ontstaan die
alles biedt voor een leuk dagje uit.

Equidrôme viert haar opening met vier Mega Actie dagen
(17 t/m 20 februari):
- Een gratis kado voor de eerste 100 klanten op
donderdag 17 februari
- Op donderdag 17 februari tussen 16.00-17.00 uur komt de bekende
internationale springruiter Eric van der Vleuten naar Equidrôme.
Wil je iets door hem laten signeren, neem het dan mee.
- Alle dagen is er de gelegenheid deel te nemen aan een spectaculaire
cappen/helmentest.
- Alle dagen is er een kinderdorp
- Alle dagen diverse demonstraties
- Alle dagen super acties van diverse bekende merken, zoals
2 halen, 1 betalen, tweede artikel voor 1 euro en nog vele
acties meer.
- Lekker eten en drinken voor een aantrekkelijke prijs op
ons terras.

feliciteert Equidrôme
met dit unieke pand

“Uvex Sports NL BV feliciteert
Equidrôme van harte met haar nieuwe
pand en wenst Charlotte en haar team
erg veel succes!!”

Een
multifunctionele
ruitersportzaak
waarin alles
draait om
beleving
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ppen voor en mèt je paard!
Equidrôme, opening 17 februari 2011
Een Equidrôme?
Equi is paard en drôme is droom of paleis. Het Equidrôme is dus
eigenlijk een paardendroom of paardenpaleis. Het wordt niet alleen
een grote ruitersportzaak voor mensen die van paarden houden.
Ook liefhebbers van het buitenleven en diverse outdoorsporten
hebben we straks van alles te bieden. Veel accessoires die
paardenliefhebbers nodig hebben, horen ook bij deze doelgroep.
Het meest opvallend aan het gebouw wordt een grote glazen wand
waardoor je vanuit de winkel de rijhal kunt zien. En dat is leuk
want men wil clinics gaan aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan het
uitnodigen van scholen, waarbij door loting leerlingen een gratis
ponyrijles aangeboden krijgen. Alles onder toeziend oog van de
meester, juf en de vriendjes en vriendinnetjes. Of een clinic van
een bekende ruiter over hoe je je voorbereidt op de Olympische
Spelen. Of heel praktisch: stel dat een vader een pony koopt
voor zijn dochter. De pony gaat mee naar de rijhal, pap gaat wat
drinken en kijkt via de glazen wand mee hoe zijn dochter met een
professional alle spullen voor de pony uitzoekt. Daarna kan ze alles
zelf uitproberen in de manege. Dat maakt de keuzes veel makkelijker
en je weet zeker dat alles goed past en veilig is.

naar de diverse demonstraties en shows. Equidrôme wil hiermee het
maatschappelijk verantwoord ondernemen zeker uitdragen.
In het Equidrôme van Charlotte Leurs zullen workshops plaatsvinden.
Ook is er ruimte voor bedrijfspresentaties.
Wilt u meer informatie over het gebruik van onze rijhal?
Stuur dan een email naar info@equidrome.nl
Equidrôme, Shopping & Experience voor Ruiter en Paard is zeven
dagen per week geopend en heeft op donderdag en vrijdagavond
koopavond. De precieze openingstijden vindt u op www.equidrome.nl

Ook voor kinderen met een beperking wil Equidrôme clinics mogelijk
maken, zodat ook deze doelgroep kan ervaren hoe leuk en geschikt
deze sport is. Met ervaren professionele instructrices en door de
glazen wand en een geluidssysteem kan iedereen meekijken en
meeluisteren wat er in de rijhal gebeurt. Op schermen kan er vanuit
de paardenzaak en zelfs vanuit het tuincentrum meegekeken worden

Straelseweg 374 Venlo
Tel: 077 – 352 3917
www.equidrome.nl

“Nic. Sosef feliciteert
Equidrôme met de
nieuwbouw”
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GEPLUKT

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

Rob van de Ven

Onderweg in Sevenum ontmoet onze HALLO-redacteur Rob van de Ven.
Hij wordt deze week ‘Geplukt’ en mag zijn verhaal doen.

Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

Hoe lang u de cakejes moet
bakken, hangt natuurlijk af van
de grootte van de vormpjes. Als
ze te kort zijn gebakken zullen ze
kapot gaan en als ze te lang in de
oven zijn geweest, worden ze
droog. Het is dus de kunst dat u
ze op het perfecte moment uit de
oven haalt.

Over wonen in Sevenum zegt
Rob: “De mensen die in Sevenum
wonen maken het dorp bijzonder.
Zaerummers zijn misschien een beetje
stugge mensen maar als ze je eenmaal in hun hart hebben gesloten, is
dat een band voor het leven. Ik weet
dat er mensen zijn geweest die na 25
jaar zijn verhuisd uit Sevenum. ‘We zijn
en blijven vreemden’ werd als reden
opgegeven. Gelukkig heb ik veel voorbeelden waarbij dat anders is gegaan.
Sevenummers zijn trotse mensen die
in een bijzondere plaats wonen, een
plaats om trots op te zijn. Of zoals de
borden zeggen: Sevenum, groot(s)
genoeg om klein te blijven.”

Hij wil slechts twee dingen aan
Sevenum veranderen. “Het groteske terugbrengen naar Sevenumse
(dorpse) proporties en het samenbrengen van alle sportverenigingen
op één locatie, zonder het verlies van
de eigen identiteit.” Rob licht dit toe:
“Wat moet een klein dorp met gebouwen van vier verdiepingen? Is dat
dorps of is dat stads? En waarom zijn
de verschillende sportaccommodaties
niet op één punt bij elkaar gebracht?
Sport verbindt en het maakt niet uit
welke sport.”
Het mooiste plekje in Horst aan de
Maas is volgens Rob Sevenum. “Toen
er na Kerstmis veel sneeuw lag, heb

Chocolade
cake

Bereiding:
• zet de boter op in pan en laat het
geheel smelten en circa 50 gram
worden;
• voeg hier de chocolade aan toe en
roer er van tijd tot tijd met de
garde door zodat het een egale
emulsie wordt;
• klop de eieren met de suiker op
met de mixer;
• als de eieren massa stevig en
luchtig is opgeklopt kunt u de
bloem er aan toevoegen;
• spatel deze massa door de
chocolade boter massa;
• boter de muffin vormpjes in;
• vul ze tot ongeveer 3/4 af;
• bak ze in een voorverwarmde
oven van 190 gram circa 10
minuten af.

Op en top Zaerummer

Geen stadse
bouwwerken

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.

Benodigdheden:
225 gram margarine
225 gram pure chocolade
3 stuks eidooier gepasteuriseerd
3 hele eieren gepasteuriseerd
90 gram suiker
90 gram bloem

beloning die je kunt krijgen”, zegt de
jeugdleider.

Rob van de Ven is 50 jaar oud en
gehuwd met Christien. In september
2011 is het echtpaar 25 jaar getrouwd.
Ze hebben drie zonen en een dochter.
De jongens zijn Cas (15), Nic (13) en
Lex die 10 jaar oud is. Dochter Fee telt
9 lentes. Rob is geboren en getogen in
Sevenum en is werkzaam als coördinator binnen de Koninklijke Landmacht.
Tot januari 2010 was zijn grootste hobby de plaatselijke politiek
(Sevenum 2000) en was hij raadslid.
Na de herindeling gunde hij zichzelf
even politieke rust. “Misschien dat

ik dit jaar de draad weer een beetje
oppak”, zegt Rob die in het najaar van
2009 jeugdleider werd bij Sparta’18.
Werken met de jeugd ervaart Rob
als een verademing en is voor hem
anders dan politiek bedrijven. “Bij de
voetbaljeugd gaat het om de bal en
het spel. Samenwerken om in balbezit
te komen en vervolgens als team
proberen te scoren. De kinderen staan
te glunderen wanneer ze een compliment krijgen omdat ze zo goed hun
best hebben gedaan, ook al hebben ze
verloren. Ik ervaar dat als de grootste
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Gebruik geen verse eieren in
verband met salmonellabacterie.
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Net unne krallekrâns
De Sevenummer zou zijn in 1974
overleden vader nog wel eens willen
ontmoeten. Rob was toen 13 jaar oud.
“Ik zou van hem willen weten of het
waar is wat de pastoor altijd vertelt.
En ook een ontmoeting met Nelson
Mandela, die man heeft jaren opgesloten gezeten voor zijn idealen. Rancune
heb ik bij hem nooit kunnen ontdekken. Ik zou van hem willen weten hoe
hij aan die innerlijke kracht komt”,
vraagt Rob zich af.
De belangrijkste momenten in
zijn leven zijn z’n trouwdag en de
geboorte van zijn kinderen. De meest
indrukwekkende dag was zijn thuiskomst na zes maanden uitzending
naar Afghanistan. “Op het moment dat
ik mijn gezin zag, werd me in een flits
duidelijk wat het belangrijkste is in het
leven. Maar dat is niet met een paar
woorden of zinnen te beschrijven”,
zegt hij. Een bloemetje zou hij wel aan
zijn moeder willen weggeven.
“Zij werd weduwe met nog acht
kinderen die thuis woonden. Zij heeft
het niet gemakkelijk met ons gehad”,
besluit hij het interview.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Mega Piraten Festijn naar America

Ik denk dát ik binnekort ens noa America goj,
Doa gaj ik dinge doon di ik aaltiëd al woj.
En lepke vur mien oëg,
Drink rum án d´n toëg,
Da veul ik meej piraat in America, schip ahoy!

Hallo en zo
rechtsonder:
Bakkerij Derix
H3129

In the picture deze week:
PISTOLETS

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.

ik de slee achter de auto gebonden
met daarop de kinderen en heb een
rondje om de Kruusboeëm gereden. Ja
ja, ik weet dat dat eigenlijk niet mag.
Op dat moment was dat het mooiste
plekje van Zaerum. Maar Zaerum is net
unne krallekrâns van mójje plekskes:
‘Ut Linders Pedje’, de Mölebaek, de
Pasberg, de Onze Lieve Vrouwekapel
in Op Den Eigen. Dat maakt Zaerum
tot het mooiste dorp van Horst aan de
Maas.”

3 voor

VOLLERKOREN

e 1,00

nu

e 2,20

natuurlijk met appels van
Limburgse bodem
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e 8,75

lekker rijk aan vezels
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Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning:
• Het verwijderen van een asbesthoudend
dakbeschot op het perceel gelegen aan de
Kapelstraat 11 te Broekhuizenvorst,
ingekomen 7 februari 2011.
• Het plaatsen van 4 tunnels voor aardbeienplanten op het perceel gelegen aan de VeldOostenrijk ongenummerd te Horst,
ingekomen 7 februari 2011.
• Het intrekken van een milieuvergunning op het
perceel gelegen aan de Wevertweg 11 te Horst,
ingekomen 10 februari 2011.
• Het verbouwen van een boerderij op het
perceel gelegen aan de Meerweg 36 te
Kronenberg, ingekomen 23 januari 2011.
• Het intrekken van een omgevingsvergunning
voor het houden van dieren op het perceel gelegen aan de Grubbenvorsterweg 22 te Lottum,
ingekomen 10 februari 2011.
• Het slopen van een schuur en een garage op
het perceel gelegen aan de Lottumseweg 17 te
Melderslo, ingekomen 24 januari 2011.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend
Weigering omgevingsvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende omgevingsvergunning
is geweigerd:
• Het bouwen van een tuinhuis op het perceel
gelegen aan de St. Jansstraat 42 te Meterik.
Het besluit is verzonden op 18 februari 2011.
Bezwaarclausule
Tegen het besluit kan binnen zes weken na
bekendmaking, bezwaar worden aangetekend bij
burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA te
Horst. De beschikking treedt in werking nadat de
termijn voor het indienen van een bezwaarschrift
is verstreken. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Hebben u of derde belanghebbenden er veel
belang bij dat dit besluit niet in werking treedt,
dan kan een voorlopige voorziening worden
gevraagd, bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Roermond, Postbus 950, 6040 AZ te
Roermond. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking
pas in werking nadat hierover een beslissing is
genomen.
Bekendmaking besluit vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend dat een
vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988
is verleend aan het de heer W.P.J.P. Litjens te
Horst voor:
• Het wijzigen van een woning in een vakantieappartement op het perceel gelegen aan de
Kaldenbroek 1b te Grubbenvorst.
De monumentenvergunning is verzonden
op 17 februari 2011.
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de
dag waarop het besluit is verzonden een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift
moet u, gedateerd, gemotiveerd en ondertekend
en voorzien van een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, sturen naar
het College van burgemeester en wethouders van
Horst aan de Maas, Postbus 6005,
5960 AA Horst.
Wanneer er sprake is van een spoedeisend
belang kunt u daarnaast een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van
de Rechtbank Roermond, Sector Bestuursrecht,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Aan deze
procedure zijn kosten verbonden.
Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende bouwvergunning is
verleend:
• Het oprichten van een woonhuis op het perceel
gelegen aan de Hofweg 35 te America.
• Het oprichten van een luchtkanaal en veranderen zeugenuitloop in varkensstal op het perceel
gelegen aan de Crommentuijnstraat 56 te
Meterik.

• Het vergroten van een zeugenstal/oprichten
luchtwasser en uitloop op het perceel gelegen aan
de Donkerhoek 4 te Swolgen.
Bovengenoemde bouwvergunningen zijn
verstuurd op 17 februari 2011.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit
is betrokken kan ingevolge de Algemene Wet
Bestuursrecht daartegen bij Burgemeester en
Wethouders van Horst een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending
van de betreffende vergunning. Een bezwaarschrift
schorst de werking van de vergunning niet. De
indiener van een bezwaarschrift kan tevens de
voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. Aan het indienen
van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.
Verleende omgevingsvergunningen
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende omgevingsvergunning is
verleend:
• Het bouwen van een woning op het perceel
gelegen aan de Klassenweg 35 te Sevenum.
Bovengenoemde omgevingsvergunning is verstuurd op 3 februari 2011.
• Het verbouwen van een woonhuis op het perceel
gelegen aan de Laagheideweg 20 te America.
• Het oprichten van een overdekte rust- c.q.
schuilplaats op het perceel gelegen aan de Loswal
ongenummerd te Broekhuizen.
• Het oprichten van een garage op het perceel
gelegen aan de Dijkerheideweg 3 te Horst.
• Het slopen van een woning op het perceel gelegen
aan de Tienrayseweg 5 te Horst.
• Het bouwen van een woning op het perceel gelegen aan de Tienrayseweg 5 te Horst.
• Het omleggen van wadi’s op het perceel gelegen
aan de Heuvelsestraat 14 te Kronenberg.
• Het vernieuwen van berging-stallingsruimte op
het perceel gelegen aan de Broekhuizerdijk 44 te
Melderslo.
• Het oprichten van een woning op het perceel
gelegen aan De Sondert 5, te Sevenum.
• Het plaatsen van een hooischelf op het perceel
gelegen aan de Akkerweg 4 te Swolgen.
• Het vergroten van een zeugenstal/oprichten
luchtwassen en uitloop op het perceel gelegen
aan de Donkerhoek 4 te Swolgen.
Bovengenoemde omgevingsvergunningen zijn
verstuurd op 17 februari 2011.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit
is betrokken kan ingevolge de Algemene Wet
Bestuursrecht daartegen bij Burgemeester en
Wethouders van Horst een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending
van de betreffende vergunning. Een bezwaarschrift
schorst de werking van de vergunning niet. De
indiener van een bezwaarschrift kan tevens de
voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. Aan het indienen
van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.
Horst, 17 februari 2011.
De burgemeester,
Ir. C.H.C. van Rooij

Milieu
Bekendmaking ontwerpbeschikking
milieuvergunning in het kader van de Wet
milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag
om milieuvergunning binnengekomen. Zij zijn
van plan deze milieuvergunning te verlenen en
hebben in eerste instantie een ontwerpbeschikking opgesteld. In het belang van de bescherming
van het milieu zijn in de ontwerpbeschikking
voorschriften opgenomen. Het betreft de volgende
ontwerpbeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: varkensfokkerij
Aanvrager:
A.J.M. Geurts
Adres inrichting:
Bergweg 3 Meerlo
Betreft:
WM milieuvergunning
8.4 Revisievergunning
Datum aanvraag:
30 september 2010

Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 18 februari 2011 tot en
met 31 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 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.
Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de inzage termijn
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de
ontwerpbeschikking naar voren brengen. Het
indienen van zienswijzen per email is vooralsnog
niet mogelijk. U kunt uw schriftelijke zienswijzen
richten aan Burgemeester en wethouders. Voor het
inbrengen van uw mondelinge zienswijze dient u
een afspraak te maken via de heer J. Huijs van team
Vergunningen. Wanneer u het niet op prijs stelt dat
uw persoonlijke gegevens bekend worden dan kunt
u dat aangeven in uw brief waarin u uw zienswijzen
weergeeft.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de zienswijzen bij het nemen van een definitief besluit.
Het instellen van beroep is slechts mogelijk voor
belanghebbenden. Een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs kan worden verweten dat hij/zij geen
zienswijze tegen de ontwerpbeschikking naar voren
heeft gebracht, kan geen beroep instellen. Uit de bestuurspraktijk blijkt vooral dat beroep kan worden
ingesteld als ook zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking zijn ingediend.
Startdocument Milieubeoordeling
ontwikkelingen rondom Grubbenvorst.
Inleiding
In het buitengebied rondom de kern van
Grubbenvorst is voor de komende tijd een aantal
ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen
gepland of in studie. Het gaat dan om de volgende
gebiedsontwikkelingen:
• Klavertje 4: ontwikkeling van een groot
agro-industrieel en logistiek werklandschap.
• Landbouwontwikkelingsgebied (LOG)
Witveldweg.
• Zandverwerkingsinstallatie (CVI) Raaieind.
• Verbreding van de rijkswegen A67 (in studie).
De inwoners van de kern Grubbenvorst maken zich
zorgen over de negatieve effecten van deze ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen rondom hun
dorp. Hoewel voor de verschillende ontwikkelingen
afzonderlijke onderzoeken, ruimtelijke ordeningsprocedures en vergunningsprocedures worden of
zijn uitgevoerd, ontbreekt een integraal beeld van de
effecten van deze ontwikkelingen gezamenlijk op de
kern Grubbenvorst.
Daarom is besloten een integrale milieubeoordeling uit te voeren naar de gevolgen van de
bovengenoemde gebiedsontwikkelingen op de kern
Grubbenvorst. Een wettelijke basis voor het uitvoeren van een dergelijk samenhangend onderzoek
ontbreekt.
Ten einde systematisch, open en transparant te
werk te gaan is er voor gekozen de milieubeoordeling te doen volgens de zogenaamde (plan)
m.e.r.-systematiek. Dit betekent dat gedurende
het onderzoek dorpsraden, burgers, belangenorganisaties en wettelijke adviseurs gebruik kunnen
maken van de inspraakmomenten. Ook zal, hoewel
dus niet verplicht en louter op vrijwillige basis, een
deskundige Commissie m.e.r. worden gevraagd de
milieubeoordeling te beoordelen.
Het resultaat van de milieubeoordeling is een overzicht van de milieueffecten van alle gebiedsontwikkelingen die rondom Grubbenvorst plaatsvinden op
de kern Grubbenvorst. Het onderzoek moet uitwijzen of er zich op bepaalde milieuthema’s knelpunten
voordoen in Grubbenvorst.
De onderzoeksresultaten zullen waar mogelijk
gebruikt worden voor de nog lopende onderzoeken
en procedures van de Gebiedsontwikkeling Klavertje
4, het LOG Witveldweg, het CVI Raaieind en de
mogelijke verbreding van de A67.

Andersom ook zal bij deze milieubeoordeling van
de Gebiedsontwikkelingen (GBO) Grubbenvorst
gebruik worden gemaakt van al uitgevoerde
onderzoeken en beschikbare gegevens van de
afzonderlijke gebiedsontwikkelingen.
Startdocument
Het startdocument heeft als doel informatie te
leveren over de opzet en inhoud van de milieubeoordeling van de gebiedsontwikkelingen rondom
Grubbenvorst. Dat wil zeggen dat in het startdocument wordt aangegeven wat (onderzoeksobject) en op welke wijze (onderzoeksmethode) in
de milieubeoordeling zal worden onderzocht.
Normaliter worden in het planMER alternatieven voor de voorgenomen activiteit beschreven.
Omdat het in deze milieubeoordeling gaat om de
milieueffecten van alle gebiedsontwikkelingen
gezamenlijk op de kern Grubbenvorst worden er
geen alternatieven beschreven en onderzocht.
Op 8 februari 2011 heeft de gemeenteraad
ingestemd met het startdocument met daarbij
inachtnemend:
a. Dat het onderzoek zich niet focust op louter
de kern Grubbenvorst, maar op een cirkel
rondom de gebiedsontwikkelingen;
b. Dat, naast de A67, ook de autonome
verkeersontwikkelingen van de A73, de
Greenportlane en het spoorverkeer worden
betrokken bij de milieubeoordeling;
c. Dat ook de effecten van een eventuele groei
van het boomteeltareaal worden betrokken bij
de milieubeoordeling.
Dit op basis van een aangenomen amendement,
ingediend door de fractievoorzitters van het CDA,
D66 , Essentie, PvdA-PK en de SP.
Het gemeentebestuur geeft uitvoering aan dit
amendement.
Het startdocument ligt ter inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis, Wilhelminaplein
6 in Horst en wel met ingang van 17 februari
2011 tot en met 30 maart 2011, maandag
van 08.00-20.00 uur en van dinsdag tot en met
vrijdag van 08.00-17.00 uur en op afspraak
(077-4779461).
U kunt uw schriftelijke reactie op het start-document tot en met 30 maart 2011 indienen bij:
College van Burgemeester en wethouders van de
gemeente Horst aan de Maas
T.a.v. Dhr. T. Heuijerjans
Postbus 6005, 5960 AA Horst
Onder vermelding van:
‘Reactie op Startdocument milieubeoordeling
gebiedsontwikkelingen rondom Grubbenvorst’.
Horst, 17 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
Vaststelling bestemmingsplannen
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend, dat de gemeenteraad op
8 februari 2011 tijdens haar vergadering de volgende bestemmingsplannen heeft vastgesteld;
Bestemmingsplan ‘bouw woning
Kranestraat ongenummerd te Horst’.
Dit bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld.
Dit bestemmingsplan voorziet in het vastleggen
van de bestemming wonen voor een vrijstaande
woning.
Het plangebied is kadastraal bekend als gemeente
Horst, sectie M, nr 2299 en is gelegen aan de
Kranestraat te Horst.
en
Bestemmingsplan ‘Kerkkuilenweg /
Luttelseweg te Sevenum’.
Dit bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld.
Dit bestemmingsplan voorziet in beëindiging van
een glastuinbouwbedrijf aan de Kerkkuilenweg
13 waarbij de bestemming agrarisch bouwblok
en agrarisch gebied met landschappelijke en/

of natuurlijke waarde wordt omgezet naar de
bestemming wonen en natuur. Tevens voorziet
het bestemmingsplan in de mogelijkheid voor het
bouwen van 2 woningen aan de Luttelseweg ong.
in Sevenum.
Het plangebied is kadastraal bekend gemeente
Sevenum, sectie M, nr. 163 en is gelegen aan de
Kerkkuilenweg 13 te Evertsoord, en kadastraal
bekend gemeente Sevenum, sectie R, nr. 290 en
is gelegen aan de Luttelseweg ong. te Sevenum.
Ter inzage
Vanaf vrijdag 18 februari 2011 tot vrijdag 1 april
2011 liggen de vastgestelde bestemmingsplannen
met bijbehorende stukken voor iedereen ter inzage, tijdens openingsuren op het gemeentehuis
aan het Wilhelminaplein 6 te Horst. Tevens is het
bestemmingsplan digitaal beschikbaar via
www.horstaandemaas.nl en
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep
Van 18 februari 2011 tot 1 april 2011 kan
schriftelijk beroep worden ingesteld tegen het
besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag door:
degenen die tijdig, op grond van artikel 3.8
lid 1 onder d van de Wet ruimtelijke ordening,
zienswijzen hebben ingediend bij de gemeenteraad;
belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat geweest te zijn;
iedere belanghebbende voor zover het beroep
betrekking heeft op wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het bestemmingsplan.
Gedurende bovengenoemde periode kan
tevens een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Inwerkingtreding
Het besluit van de gemeenteraad omtrent de
vaststelling treedt in werking op de dag na afloop
van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn, naast het indienen van een beroep,
een verzoek om voorlopige voorziening bij de
Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State wordt ingediend, treedt
het besluit tot goedkeuring niet eerder in werking
dan nadat op dat verzoek is beslist.
Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplannen
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas geven op grond van artikel 1.3.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening kennis van haar
voornemen om het volgende bestemmingsplan
ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening voor te
bereiden:
Bestemmingsplan
‘8 levensloopbestendige woningen
Mgr. Verstraelenstraat’ te Sevenum

Het plan betreft een inbreidingsplan nabij het
centrum van Sevenum. Het omhelst de bouw van
8 levensloopbestendige woningen op een terrein
waar voorheen de harmoniezaal lag.
Stukken met betrekking tot deze voornemens
liggen niet ter inzage. Evenmin kunnen tegen deze
voornemens zienswijzen worden ingebracht.
De betreffende ontwerp bestemmingsplannen en
de daarbij behorende stukken zullen op een later
moment ter inzage worden gelegd voor een periode
van zes weken. Dan zal een nieuwe publicatie
plaatsvinden waarin ook bekend wordt gemaakt
wanneer en waar het ontwerpbestemmingsplan
ter inzage ligt, wie daartegen op welke wijze
zienswijzen kan indienen en binnen welke termijn
die zienswijzen ingediend moeten worden. Ook
onafhankelijke instanties zullen in de gelegenheid
worden gesteld advies uit te brengen.
Deze kennisgeving wordt tevens op de gemeentelijke website bekend gemaakt.
(www.horstaandemaas.nl).
Projectbesluit ex art. 3.10 Wro en verleende
bouwvergunning uitbreiden kerkgebouw met Mariakapel aan de Kerkstraat
(Raadhuisplein) Sevenum
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend dat zij een bouwvergunning
hebben verleend en op grond van artikel 3.10 Wet
ruimtelijke ordening een projectbesluit hebben
vastgesteld voor:
het uitbreiden van een kerkgebouw met een
Mariakapel aan de Kerkstraat te Sevenum, kadastraal bekend sectie L2, nrs. 2286, 2287 en 2291.
Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpprojectbesluit en het ontwerpbesluit tot verlening
van de bouwvergunning (tijdig) zienswijzen hebben ingediend alsmede belanghebbenden aan wie
redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat zij
met betrekking tot het ontwerpprojectbesluit en
het ontwerpbesluit tot het verlenen van de bouwvergunning geen dan wel niet tijdig een zienswijze
hebben ingebracht, kunnen tegen dit projectbesluit
en de 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 bouwvergunning ter inzage zijn gelegd
(artikel 6:8, lid 4 Algemene wet bestuursrecht).
Het indienen van een beroepschrift schort de
werking van het projectbesluit en de bouwvergunning niet op. Indien onverwijlde spoed, gelet op
de betrokken belangen, dat vereist, kan gelijktijdig
met het indienen van het beroepschrift een verzoek
om voorlopige voorziening worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond,
Postbus 960, 6040 AZ Roermond.
Het besluit tot vaststelling van het projectbesluit
en de verlening van de bouwvergunning wordt

Brandweertips!!
Laat brand uw carnaval niet bederven
Over een paar weken is het weer zover; ‘Carnaval’. Een tijd van lol en plezier.
De voorbereidingen zijn in volle gang. Denk bij die voorbereidingen ook eens aan de onderstaande
adviezen. Het kan u veel ellende besparen en houdt de carnaval leuk!
Kleding
Veel carnavalskleding bestaat uit synthetische materialen zoals nylon en polyester. Ook worden er
vaak foam, veren en andere erg brandbare materialen gebruikt. Materialen die snel vlam vatten of
smelten met ernstige brandwonden als gevolg.
Draag daarom in ieder geval goede onderkleding van wol of katoen. Dit voorkomt de kans op
brandwonden.
Optocht
Zorg voor een goedgekeurde brandblusser aan ‘boord’ van een carnavalswagen. Voor de kleine
wagen volstaat een brandblusser van minimaal 6 kg. Plaats geen brandbare materialen of constructie
elementen in de buurt van warmte bronnen (o.a uitlaat, motor).
Feestlocaties, vluchtroutes en alcohol
Voor veel horecagelegenheden is carnaval aanleiding om speciale versieringen te gebruiken om een
feestelijke sfeer te creëren. Gebruik hiervoor materialen die moeilijk kunnen ontbranden en breng ze
veilig aan. Zorg ervoor dat de feestlocaties niet overvol zijn en vluchtdeuren vrij van obstakels zijn.

openbaar bekend gemaakt. De kennisgeving van het
projectbesluit en de bouwvergunning wordt overeenkomstig artikel 3.11, lid 2 Wet op de ruimtelijke ordening juncto artikel 3.8, lid 3 Wet op de ruimtelijke
ordening geplaatst in het gemeentelijk huis-aanhuisblad, in de Staatscourant en op de gemeentelijke
website (www.horstaandemaas.nl).
Het projectbesluit en de bouwvergunning met bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 februari
2011 tot en met 31 maart 2011 ter inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis, Wilhelminaplein
6 in Horst. 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 projectbesluit en de bouwvergunning en de
daarbij behorende stukken zijn tevens te raadplegen
op de gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het projectbesluit en de bouwvergunning treden
overeenkomstig artikel 3.8, lid 5 Wet op de ruimtelijke ordening in werking met ingang van de dag na
afloop van de beroepstermijn. De bouwvergunning is
pas onherroepelijk als er na het verstrijken van de beroepstermijn van zes weken geen beroep is ingesteld.
Ontwerpbestemmingsplan
‘Mgr. Jenneskensstraat 12 Meerlo’
Het perceel Mgr. Jenneskensstraat 12 te Meerlo is
in eigendom van de gemeente Horst aan de Maas.
Op de locatie was een peuterspeelzaal gevestigd.
Inmiddels is deze gesloten en wil de gemeente de
bestemming op het perceel wijzigen naar “Wonen”,
om woningbouw mogelijk te maken. Het perceel
kadastraal bekent gemeente Horst, sectie G, nummer
334.
Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas
maken bekend dat met ingang van vrijdag
18 februari 2011 voor de duur van zes weken het
ontwerpbestemmingsplan ‘Mgr. Jenneskensstraat 12
Meerlo’ ter inzage ligt.
Het plan ligt op de gebruikelijke openingstijden ter
inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis
(Wilhelminaplein 6 te Horst). De openingstijden van
de informatiehoek zijn van
maandag 09.00-12.00 uur en van 14.00-19.00 uur
en dinsdag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur en van
14.00-17.00 uur.
Daarnaast wordt het ontwerpbestemmingsplan
gepubliceerd op de website
www.horstaandemaas.nl en op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de hiervoor genoemde termijn kan
een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze
indienen. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur
schriftelijk. U kunt deze richten aan Burgemeester
en Wethouders van Horst aan de Maas, Postbus
6005, 5960 AA Horst onder vermelding van ‘zienswijze Mgr. Jenneskensstraat 12 Meerlo’. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de afdeling
Ruimte (077- 477 97 77).

Horst, 17 februari 2011.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Bekendmaking APV /
Bijzondere Wetten
De volgende aanvrage(n) liggen ter inzage
Evenementenvergunning
• Café de Lange en Blok 10 voor het plaatsen
van een groot scherm op het Wilhelminaplein
tijdens het EK voetbal van 8 juni tot en met 1
juli 2012;
• Stunt Movie Production voor het organiseren
van een stuntshow met auto’s, motoren en
monstertrucks op 10 en 11 mei 2011 op de
parkeerplaats hoek Kasteellaan / Venrayseweg
te Horst;
• Slagwerkgroep Drums & Roses, voor het organiseren van een klein open lucht concert op
zaterdag 25 juni 2011 op de Markt in Lottum;
• Schutterij St. Lucia, voor het organiseren van
een bondsfeest op 25 en 26 juni 2011 op het
schuttersterrein aan de Venloseweg te Horst en
een optocht door het centrum van Horst;
• Stichting Cambrinus concerten voor het
organiseren van het straatfestival “Cambrinus,
kunst & de buren op 1, 2 en 3 juli 2011 op een
gedeelte van de Venrayseweg tussen nr. 80 en
112 te Horst;
• Stichting Boomfeestdag voor het organiseren
van Nationale Boomfeestdag op woensdag 23
maart 2011 nabij Fresh Park Venlo op perceel
GBV00, sectieletter M, perceelnummer 462
gelegen in gemeente Horst aan de Maas;
• Stichting Peelmuseum America voor het
organiseren van ‘Peeldag’ op zondag 10 april
2011 op het terrein van het Peelmuseum,
Griendtsveenseweg 69 te America;
U kunt de betreffende stukken inzien van 18
februari 2011 tot en met 4 maart 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.
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.

Feestversieringen en brandbare kleding, maar ook volle feestlocaties, vluchtroutes en alcohol..…allemaal factoren waarmee vanuit het veiligheidsbewustzijn vaak onvoldoende rekening wordt gehouden
Veel risico’s die ontstaan tijdens de carnaval worden vergroot door het gebruik van alcohol. Bekend
is dat overmatig alcoholgebruik leidt tot het slechter in kunnen schatten van risico’s en gevaren.
Daarnaast is het (overmatige) gebruiken van alcohol slecht voor de gezondheid.
Tips op een rijtje
• Kies zoveel mogelijk moeilijk brandbare kleding
• Draag onderkleding van wol of katoen
• Koel brandwonden direct met water
• Plaats een brandblusser op de optochtwagen
• Vluchtroutes vrijhouden
• Gebruik versieringen die moeilijk ontbranden
• Voorkom overmatig drankgebruik
Voor meer informatie kunt u kijken op www.brandweer.nl.

kom!

RAADSFEITEN
EDITIE 17 FEBRUARI 2011

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering van 8 februari 2011
Op dinsdag 8 februari 2011 vond een openbare vergadering van de gemeenteraad plaats.
De volgende punten kwamen aan de orde.
Burgerpodium
Naar aanleiding van de mogelijke vestiging van
Albert Heijn in het centrum van Horst waren er
twee sprekers. De heer Van den Beuken over de
waarde van zelfstandige ondernemers in kleine
kernen. En de heer Lucassen van PLUS, deed
- mede namens Jan Linders, SPAR en Jumbo –
een beroep op de gemeenteraad om ongewenste
ontwikkelingen tegen te houden.
De heer R. Kraan sprak namens de Vakvereniging
Brandweer Vrijwilligers over het brandweerbeleidsplan.
Beantwoording schriftelijke raadsvragen
Op vragen van CDA, PvdA-PK en SP over het
Medisch Centrum Meerlo (MC) maakte wethouder
Litjens bekend dat het college van B&W niet in
de weg wil staan bij de realisatie van het MC. De
gemeente blijft eigenaar en wil het pand verhuren.
Actieve informatieplicht B&W
Burgemeester Van Rooij deelde mede dat de
declaraties van B&W over 2010 via
www.horstaandemaas.nl beschikbaar zijn.
Ingekomen stukken
Over ingekomen stukken werden veel vragen
gesteld. Een beknopt overzicht van de vragen en
het antwoord daarop.
• D66: antwoord B&W op vraag over risicovolle
beleggingen. D66 complimenteert B&W met de
voorzichtige manier van beleggen en met de
manier van communiceren.
• SP: brief B&W aan afdeling SP over gebruik
verkiezingsborden. Antwoord: Het voorstel is om
dit in het presidium te bespreken.
• Essentie: brief provincie Limburg over modernisering toezicht begroting. Antwoord: één keer in
de vier jaar houdt de provincie een diepgaand
onderzoek en beoordeelt ze alle ﬁnanciële
beleidsstukken. B&W vraagt aan de provincie om
dit onderzoek een jaar uit te stellen in verband met
de harmonisaties als gevolg van de herindeling.
• Essentie: verzamelbrief Sociale Zaken. Antwoord:
HadM neemt niet deel aan het onderzoek ‘jongeren en de wet WIJ’. Wel volgt HadM de resultaten
van dit onderzoek.

Column

De raadsfracties laten om de beurt in
Raadsfeiten hun licht schijnen over een eventuele gebeurtenis door middel van een column.
Deze keer is aan het woord: D66.

De komende
verkiezingen en
de onvrede
Er komen weer verkiezingen. Deze keer voor de
Provinciale Staten, die op hun beurt de leden
van de Eerste Kamer kiezen. Deze keer slaan
we twee vliegen in één klap.
Stemmen is in dit land zo vanzelfsprekend dat
wij jaren geleden de stemplicht hebben vervangen door het stemrecht! Op zich logisch, want
we willen niet bevoogden, maar ik zou graag
weten waar al die wegblijvers (ongeveer de
helft!) op gestemd zouden hebben. Zou de PVV
dan ook een kwart van de zetels halen, zoals nu
uit de peilingen blijkt? Ik betwijfel het.

• SP: interne mededeling over Veolia. Antwoord:
Er is geen eenduidig antwoord te geven over
wanneer Veolia een belbusdienst omzet naar
een vraagonafhankelijke lijn.
Verslagen raadsvergaderingen 9 november
2010 en 14 december 2010
Beide verslagen werden unaniem vastgesteld.
Milieubeoordeling gebiedsontwikkelingen
rondom Grubbenvorst
In het buitengebied van Grubbenvorst zijn een
aantal ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen
gepland. Hoewel voor de verschillende ontwikkelingen afzonderlijke onderzoeken en procedures worden of zijn uitgevoerd, ontbreekt een volledig beeld
van de effecten van deze ontwikkelingen gezamenlijk op de kern Grubbenvorst. De raad heeft ermee
ingestemd om een integrale milieubeoordeling uit
te voeren naar de gevolgen van genoemde
gebiedsontwikkelingen op de kern Grubbenvorst.
Via een gezamenlijk amendement heeft de raad
enkele aanvullende besluiten genomen (onderzoek op zowel de kern van Grubbenvorst als op
een cirkel rondom de gebiedsontwikkelingen /
naast de A67, ook de verkeersontwikkelingen van
de A73, de Greenportlane en het spoorverkeer
betrekken bij milieubeoordeling / effecten van
eventuele groei boomteeltareaal betrekken bij
milieubeoordeling).
Exploitatiemaatschappij Villa Flora BV
In 2008 heeft de provincie de regiogemeenten
bij vrijwillige herindeling een bedrag van € 10
miljoen toegezegd, te besteden aan een majeur
regionaal project. In 2009 besloten de regiogemeenten om dit geld te besteden aan de ontwikkeling van Villa Flora op het Floriadeterrein. De
raad heeft ingestemd om te participeren in de
Exploitatiemaatschappij Villa Flora BV.
Woonplaatsgrenscorrectie Hegelsom/Meterik
Hazenkampweg 29, Meterik, ligt volgens de geometrie van de Landelijke Voorziening niet in Meterik
maar in Hegelsom. Om woonplaatswijziging te
voorkomen heeft de raad hiervoor een woonplaatsgrenscorrectie vastgesteld.

Die kiezers stemmen nu vooral uit ontevredenheid op de PVV, zegt men.
Maar waar ik mij over verbaas is waarom juist
Limburgers zo ontevreden zijn. Ik woon nu
ruim drie jaar in Horst en ben nog dagelijks
heel tevreden met de ruimte, die hier nog is.
De tuinen zijn groter, de huizen zijn ruimer, er
zijn minder ﬂats, de veiligheid en het gevoel
van veiligheid is groter en de ﬁles zijn kleiner
dan in het westen, waar ik jarenlang heb
gewoond. Dus alle reden om tevreden te zijn,
maar dat is men blijkbaar niet.
Een andere reden, zegt men, is onvrede over
de almacht van het CDA en de wens deze
partij eens “af te serveren”. Maar wat ik dan
weer niet begrijp is dat men massaal op de
PVV stemt en niet op een van de andere partijen. Maar ik laat mij 2 maart graag verrassen
door de kiezers, die massaal komen bewijzen
dat men wel tevreden is.
Zoals elke eerste zaterdag van de maand
houdt D66 zaterdag 5 maart weer spreekuur
in de bibliotheek van Horst van 11.00 tot 12.00
uur. Een mooie gelegenheid om na te praten
over die verkiezingen.
Henk Kemperman, fractievoorzitter D66
Horst aan de Maas

Een goed gevulde publieke tribune tijdens de eerste raadsvergadering van 2011.
Harmonisatie verblijfsrecreatie
Door de herindeling per 1 januari 2010 moet het
beleid verblijfsrecreatie geharmoniseerd worden.
De raad heeft het voorstel harmonisatie verblijfsrecreatie unaniem vastgesteld.

perceel plaatselijk bekend Kranestraat ongenummerd, kadastraal bekend gemeente HadM, sectie
M, nummer 2299, in het kader van de door de
raad vastgestelde notitie “woningbouw op particuliere grond”. De raad heeft het BP vastgesteld.

Brandweerbeleidsplan
Voormalige gemeenten van de fusiegemeenten
HadM en Peel en Maas hebben in 2009 besloten
om een gezamenlijk brandweerdistrict te vormen
binnen de veiligheidsregio Limburg-Noord en
daarvoor een gezamenlijk Brandweerbeleidsplan
op te stellen. De gemeenteraad heeft het
Brandweerbeleidsplan unaniem vastgesteld.
Daarnaast werd de door de PvdA-PK ingediende
motie unaniem aangenomen. De motie roept B&W
op om de raad te informeren bij ontwikkelingen
die van invloed zijn op het brandweerbeleidsplan.
En om aan te sluiten bij het nog op te stellen
communicatieplan van Peel en Maas (inspraak
brandweerlieden).

BP Kerkkuilenweg / Luttelseweg Sevenum
De familie Hermans wil aan de Luttelseweg in
Sevenum 2 woningen bouwen. Het bouwen
van de 2 woningen is mogelijk door de (oude)
VORm-regeling, wat inhoudt dat initiatiefnemer
een tegenprestatie levert aan het buitengebied. De
tegenprestatie is het beëindigen van hun glastuinbouwbedrijf aan de Kerkkuilenweg 13;
de bedrijfsgebouwen worden gesloopt en de bestemming wordt omgezet naar wonen en natuur.
Ook dit BP heeft de raad vastgesteld.

Innovatie als katalysator
Vanuit het project ‘Innovatie als katalysator’ heeft
de raad opdracht gegeven om innovatieve ideeën
(minder en simpelere vergunningen, slimmer inkopen en subsidies verwerven, en minder verkeersborden op straat) op korte termijn uit te werken.
Bestemmingsplan (BP) bouw woning
Kranestraat ongenummerd Horst
In 2008 heeft mevrouw Stiphout-Kleuskens
gevraagd om een woning te mogen bouwen op

Motie D66
De motie van D66 over maximum salaris en
andere vergoedingen van functionarissen is verworpen. Voorgesteld werd om de landelijke norm
te volgen.
Informatie
Wilt u meer weten over wat besproken is tijdens
de raadsvergadering: op www.horstaandemaas.nl
kunt u de videobeelden van de raadsvergadering
bekijken. Dat kan al daags na de betreffende vergadering. Nadat het verslag van de vergadering is
vastgesteld (in de volgende vergadering), kunt u
de vergadering in het digitale archief raadplegen
als videobestand en ook als schriftelijk verslag.

Twitter met
de gemeenteraad
Op verschillende manieren brengen we de diverse activiteiten van de gemeenteraad onder
uw aandacht.
In de huidige wereld van snelle communicatie is twitter een uitstekend middel om snel, korte
en krachtige berichten te publiceren. Ook de gemeenteraad wil u via
www.twitter.com/RaadHadM op een snelle manier informeren.
Berichten vanuit de raadzaal
Vanaf de eerstvolgende raadsvergadering op dinsdag 15 maart 2011 kunt u via twitter korte
berichten (tweets) verwachten van genomen besluiten, aangenomen of verworpen
amendementen en/of moties.
Natuurlijk kunt u de raadsvergadering ook live thuis op uw computer volgen via
www.horstaandemaas.nl.
Daarnaast informeren we u via twitter over extra ingelaste raadsbijeenkomsten,
raadsexcursies, uitzendingen van Raad en Daad, etc.
Twitterende raadsleden
Op onze website www.horstaandemaas.nl kunt u bij de individuele raadsleden doorklikken
naar hun eigen twitteraccount.
Tot slot wordt binnenkort de webpagina Twitter met de gemeenteraad vernieuwd.
Daar kunt u de tweets volgen van de (inmiddels acht) twitterende raadsleden (en wethouders)
van onze gemeente.
Wij nodigen u graag uit, om ook via twitter, uw mening aan de raadsleden bekend te maken.
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Nog een supermarkt erbij in Horst is prima
Is een extra supermarkt erbij in het centrum van Horst een aanwinst of een
ongewenst element dat de huidige situatie verstoort? De bestaande supermarkten in Horst en omliggende dorpen kiezen voor het laatste en trekken fel ten
strijde tegen de rentree van Albert Heijn in Horst. Driekwart van de stemmers
op onze poll is het niet met hen eens. Zo ook Roel Janssen uit Horst: “De Plus
moet niet zo zeuren, het is niet altijd ikke, ikke. Het pand heeft niet voor niks
zeven jaar leeggestaan dus andere gegadigden zijn er gewoon niet.” Niet alle

reacties sluiten hierbij aan. “In eerste instantie hebben de bezoekers misschien
voordeel door nog grotere concurrentie onder de supermarkten, maar na enkele
jaren kunnen enkelen het niet meer bolwerken en sluiten ze hun deuren. Dan is
de leegstand nog groter dan nu, en hebben de bezoekers minder keus”, vertelt
Leo Linssen uit Horst. Jan Huys uit Broekhuizen sluit zich bij hem aan. “Er is
meer dan voldoende keuze in het hogere en lagere segment. Een supermarkt
erbij werkt alleen maar verstorend en breekt de leefbaarheid af.”

De statenverkiezingen mogen afgeschaft worden
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Over twee weken mogen we weer naar de stembus. Dit keer voor de
verkiezingen voor de Provinciale Staten. Hoewel dit onderwerp in de laatste
weken voor de stembusgang veelvuldig in de media aan bod komt, is het
maar de vraag of de statenverkiezingen onder het ’gewone volk’ ook leven.
Zo kon bij een steekproef tijdens de weekmarkt in Horst amper de helft van
de ondervraagden een politicus noemen die op de kieslijst voor één van de

Hamsters

deelnemende partijen staat. Meer daarover in het artikel Bekendheid politici:
‘allemaal boeven’ op pagina 06. Daarnaast lijkt het erop dat veel mensen
nauwelijks weten over welke onderwerpen het tijdens deze verkiezingen
gaat en wat de provincie voor ons als burgers betekent. Als dat zo is, kun je
je afvragen of het wel nut heeft om te gaan stemmen over iets waar ’we’
nauwelijks iets van af weten.

Uitslag vorige week (week 06) Het onderzoek naar gevallen van dierenmishandeling moet binnen de politie
een hoge prioriteit krijgen. > eens 68% oneens 32%
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Vrijheid, onderlinge solidariteit en
gelijkwaardigheid
De beelden ziende van de revolutie die in Egypte heeft plaatsgevonden, gaan mijn gedachten terug naar 1973: Chili. Toen vond het omgekeerde plaats: het leger onder leiding van Pinochet, met steun van de VS,
vestigde toen een dictatuur in Chili. Voor mij was dat de directe aanleiding
om politiek actief te worden. Vrijheid, onderlinge solidariteit en gelijkwaardigheid zijn voor mij belangrijke waarden gebleven.
Daarbij heb ik mij overigens
vooral gericht op de lokale politiek
van eerst de gemeente Horst en
later Horst aan de Maas. En ook
de provinciale politiek is voor mij

belangrijk. Al was het maar, omdat
de provincie een dikke vinger in
de pap heeft bij de zogenaamde
’reconstructie’ van de intensieve
veehouderij. Die reconstructie heeft

Cactus
Column

tot gevolg dat een paar kilometer
van mijn huis een megastal gebouwd
wordt, het NGB: 35.000 varkens en
1,2 miljoen kippen! De komst van
zulk een mammoet betekent niet
veel goeds voor de omwonenden
van Horst, Melderslo, Lottum en
Grubbenvorst. Maar er zijn meer thema’s die voor mij politiek gezien belangrijk zijn. Het openbaar vervoer en
de jeugdzorg bijvoorbeeld. Daarover
heb ik zorgen, omdat alles maar

geliberaliseerd moet worden van de
huidige politieke bestuurders. En –
ook dat is van belang – we moeten er
alles aan doen om het afbraakbeleid
van de huidige VVD/CDA-regering met
gedoogsteun van de PVV te stoppen.
Dat kan door er voor te zorgen dat
we een sterke SP krijgen in de Eerste
Kamer (die door Provinciale Staten
gekozen wordt). Vandaar dat ik uw
steun vraag op 2 maart!
Paul Geurts, lijst 2 (SP), nummer 16

Zo nu en dan is er een
programma op de televisie waar
je finaal van achterover slaat.
Zo was er kortgeleden een
verhaal over mensen die
huisdieren tot een soort cultus
verheffen. In het bijzijn van onze
Limburgse cavia-expert Dion
sprak presentator Arie Boomsma
met een fraaie juffrouw,
zogezegd een mooie poes, die
het presteerde om hamsters in
gekleurde ballen op te sluiten.
De hamsters brachten deze
ballen aan het rollen en dat
moest dan een soort kunstuiting
voorstellen.
Als de kunstenares in
kwestie alléén bij Arie had
gezeten, was er in elk geval nog
échte kunst geweest, zo’n lieve
Tele Tubbie zie je niet vaak.
Vervolgens kwam er een
mevrouw die cavia’s verzamelde. Hoewel de dame er normaal
uitzag, moeten er toch de
nodige vraagtekens worden
gezet bij het verstandelijk
functioneren, want wie stopt er
nu zijn huis vol met konijnachtigen? Alleen voor die
enorme collectie is het voer
bijna niet aan te slepen en wat
belangrijker is, haast niet te
betalen. Er zou een verpleeghulp
van bekostigd kunnen worden!
De derde persoon die in het
programma iets mocht zeggen,
bleek een filosoof te zijn. Door
de geschiedenis heen is een
filosoof meestal iemand die zegt
hoe of de mensen zijn en niet
hoe of ze moeten zijn. Prachtig
allemaal, maar onbegrijpelijk
voor negentig procent van de
mensheid. De hier aanwezige
filosoof vertelde dat hij de
dieren op één lijn zag zitten met
mensen. En net toen iedereen
dacht dat hij ook honden kon
leren praten was het programma
afgelopen. Iedereen hoopt dat
het volgende verhaal over een
paardenfluisteraar gaat en over
iemand die met wegluizen kan
communiceren. Met deze
programma’s op de buis heb je
geen Spaans Schaap of andere
ongein meer nodig, de filosofie
is immers helder: wie een ezel
van zichzelf maakt, moet niet
kwaad zijn als mensen op zijn
rug klimmen.
Cactus

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Een goed draaiende economie: de kracht
van onze samenleving!
Zodra de motor van de economie stagneert en haperingen vertoont,
merken we dat meteen aan den lijve zoals dat we dat de voorbije jaren
nog eens nadrukkelijk hebben mogen meemaken. Bedrijven krijgen
minder orders, er vallen aan de lopende band ontslagen, de bestedingen
worden uitgesteld (met weer grote gevolgen voor het midden- en
kleinbedrijf), een grote prijzenslag en concurrentie zeker ook in de
agrarische sector, problemen in onze gezinnen, enzovoorts.
Natuurlijk is dit ook niet voorbij
gegaan aan de Provincie Limburg.
Lijdzaam toezien, is dan vervolgens
het ergste en slechtste wat men kan
doen. Daarom prijzen we ons gelukkig
dat dan de echte ondernemer opstaat
en er initiatieven worden genomen
waardoor de investeringen en de
werkgelegenheid weer die impuls
krijgen die juist nu zo hard nodig zijn.
De Provincie Limburg is daarbij zeker

niet aan de kant blijven staan. Zonder
overdrijven mogen en kunnen we
gerust stellen dat onze gedeputeerde
Ger Driessen daar een grote rol in heeft
gespeeld. Hij is de stuwende kracht
geweest achter vele initiatieven en
grote projecten waardoor Limburg, en
Noord-Limburg in het bijzonder, op de
kaart is gezet.
Een kleine greep uit deze projecten
levert het volgende beeld op: als

grote katalysator de Floriade met de
Innovatoren en Villa Flora. Dan het
werkgebied Klavertje 4/Greenport
Venlo, met de unieke en duurzame
energiecentrale op Klavertje 4. Het tuinbouwgebied Californië, het Innovation
Centre gericht op fresh & food en (agro)
logistiek.
Verder is er ingezet op
verbeteringen van de infrastructuur,
het ondersteunen van initiatieven
op het gebied van innovatie bij vele
bedrijven en het opstarten van twee
masteropleidingen van de Universiteit
van Maastricht in Venlo. In onze regio
is verder ingezet op de versterking
van de zogenaamde Maasarm en
de ontwikkelingen van de havens in
Venlo en Wanssum. Al deze projecten

hebben een lange doorlooptijd met
een structurele bijdrage aan de werkgelegenheid in onze regio.
Toch mogen we zeker niet op onze
lauweren gaan rusten. Het CDA in
Limburg zet zich de komende jaren dan
ook vol in op de volgende belangrijke
zaken:
• Met daadkracht verder werken aan
de genoemde grote projecten en
ook volop doorgaan met het binnenhalen van nieuwe majeure projecten
op deze schaal
• De komende jaren nadrukkelijk het
midden- en kleinbedrijf nog meer
ondersteunen. Juist zij zorgen voor
de werkgelegenheid in de kernen en
dragen bij aan de leefbaarheid.
• Voortvarend werken aan een verdere

beperking van regelgeving voor
zowel bedrijven als burgers. De
provincie zal hierin meer dan
ooit, waar mogelijk, het voortouw
moeten nemen om dit samen met
de gemeenten tot uitdrukking te
laten komen met voelbare gevolgen voor de ondernemers en de
burgers.
De CDA-fractie in de nieuwe
Provinciale Staten zal de economie
als motor van onze gemeenschap
en samenleving dan ook een hoge
prioriteit geven en steeds weer op de
politieke agenda blijven zetten. Daar
mag u ons op aanspreken!
Jan Nabben,
Kandidaat Procinciale Staten
CDA, lijst 1, nr. 8

PVV aan de macht: een ramp voor Limburg
Limburg blijft Limburg! Mooie woorden van Wilders. Maar wat
betekent het? Hoe gaat dat Limburg er dan uitzien als de PVV straks aan
de macht komt? Het programma voor de Provinciale Statenverkiezingen
maakt veel duidelijk.
De lijsttrekker Laurence Stassen
en nummer 2 van de lijst, kandidaatdeputé Ronald van Vliet, zijn erg
vaag in hun uitspraken bij debatten
en interviews. Wanneer gevraagd
wordt naar concrete plannen zeggen
ze “we gaan het nog bekijken” en
“dat bezien we na 2 maart”. Ze zijn
van plan 75% te bezuinigen op culturele subsidies, maar welke wel en
welke niet, wordt er niet bij verteld.
De titel van het PVV-programma

luidt “wij laten Limburg niet links
liggen”. Een titel als “met de rechtse
botte bijl” zou beter op zijn plaats
zijn geweest. De echte Limburgse
cultuur heeft niets te vrezen, zegt
het programma, maar “onzinnige
provinciale subsidies aan kunst, elitaire
festivals en multiculti-manifestaties
moeten worden stopgezet”. Dreigt er
gevaar voor de popcultuur en voor het
Straattheaterfestival? Moeten Klassiek
op Locatie en de Limburgse Dansdagen

hun voortbestaan vrezen? Of ons
Limburgse Symfonie Orkest?
Voor de PVV gaat de economie
boven natuur en milieu! Ze willen
geen geldverslindende natuurprojecten meer en een stop op
subsidies voor milieuorganisaties.
Dan kunnen de Milieufederatie en
bijvoorbeeld het Limburgs Landschap
wel stoppen. “Allemaal linkse hobby´s
en klimaatzwendel” wordt er in het
programma geroepen. Geen windmolens, geen elektrische auto en geen
investeringen in zonne-energie. En dat
terwijl innovatie juist van economisch
belang is in Limburg en net goed
op gang komt! Denk aan Solland in

Heerlen en Scheuten in Venlo.
De megastallen mogen niet in
Limburg is er ook zo één. Prima denk
je dan. Maar het is niet consequent.
In de Tweede Kamer stemde de PVV
in december nog tegen een motie
om een stop te zetten op de bouw
van megastallen! Om het maar niet
te hebben over de gewenste sluiting
van alle islamitische scholen, die zij
voorstaan. Ten eerste gaat de provincie
daar niet over en ten tweede praten
we over hooguit drie van de honderd
basisscholen in heel Limburg. De PVV
bepleit verder om alle coffeeshops te
sluiten. Dat betekent méér straathandel, méér criminaliteit en vermenging

van soft- en harddrugs. En als je kind
spijbelt en je ontvangt een uitkering
dan wordt je gekort. Kortom de botte
bijl!
Met de carnaval kunnen we nog
steeds als trotse Limburgers met
een gerust hart een frietje zuurvlees
eten. Broodje shoarma zal bij de PVV
wel moeilijker liggen…
Limburg blijft Limburg! Alaaf!
Alleen moet men zich afvragen
wat er ná 2 maart nog van Limburg
overblijft.
Leo Beterams
Kandidaat GroenLinks
Lijst 5 – nummer 14

De beste materialen en vakkundig advies
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Keukenkraan
Incl. installatie

225,-*

InstalCenter van der Beele Peperstraat 8, Sevenum, tel. 077-4672130, www.instalcentervanderbeele.nl
Kijk voor meer info op www.instalcenter.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.

PvdA zet zich in voor Hoogwaterbeveiliging en platteland
Afgelopen dinsdag hebben we met de PvdA Tweedekamerleden Lutz
Jacobi en Pauline Smeets een bezoek gebracht aan Noord-Limburg en
gesproken over de Maasbeveiliging en de intensieve veehouderij.
Als PvdA Limburg zijn we in ons
programma vrij duidelijk als het gaat
om de Maasbeveiliging. “Het
beveiligingsprogramma inclusief de
natuurontwikkeling van de Maas
dient uitgevoerd te worden. Het Rijk
dient zijn verplichtingen na te
komen. De provincie zet hierop in”.
Omdat we als PvdA Horst aan de
Maas en ook als PvdA Limburg goede
contacten met de landelijke partij

hebben zijn we blij met de inzet van
Lutz Jacobi die CDA staatssecretaris
Atsma met kamervragen achter de
broek zit om nu eindelijk de belofte
van CDA-minister Eurlings uit te
voeren. Onze lijsttrekker Bert Kersten
spant zich als gedeputeerde al jaren in
dat Den Haag ook met geld over de
brug moet komen om burgers en
bedrijven te beschermen tegen hoog
water.

De PvdA maakt zich sterk voor
een bloeiende Limburgse landbouwsector welke van groot economisch
belang is en bijdraagt aan regionale
en landelijke voedselvoorziening. Ook
het waardevolle landschap blijft in
stand. Daarom willen we landbouw
de ruimte geven om zich duurzaam te
blijven ontwikkelen.
De sector zal echter sneller tegemoet moeten komen aan de eisen die
de samenleving stelt aan verantwoorde veehouderij. Dieren mogen niet
behandeld worden als industriële producten. Aan een verdere groei van het

aantal varkens en kippen in Limburg
moet een einde komen. We zullen ons
verzetten tegen instroom van buiten
de provincie. Er zijn al veel megastallen in Limburg en de schaalvergroting
gaat door. Willen we beperkingen
opleggen aan megastallen en dat
willen we, dan kunnen we dat alleen
door net zoals in de provincie NoordBrabant een maximum te stellen aan
de grootte van het bouwblok. In alle
gevallen wordt standaard de bepaling
opgenomen dat bij verplaatsing of
uitbreiding elders bestaande stallen
worden gesloopt. Duurzaam onder-

nemen op een vitaal platteland.
Voor de PvdA is een gezinsbedrijf de
ideale schaalgrootte. Initiatieven om
het aandeel biologische landbouw in
Limburg te vergroten verdienen alle
steun.
Dit stuk is slechts een klein deel
van wat we over beide onderdelen in ons verkiezingsprogramma
hebben staan. Meer weten of de
Kamervragen over Oijen-Wanssum
lezen? Kijk op mijn web-log:
www.roybouten.web-log.nl
Roy Bouten
PvdA, Lijst 3, nummer 7

Burgers zijn verontwaardigd,
maar politici luisteren nu even niet!
Tijdens verkiezingscampagnes weten politieke partijen vaak heel goed
wat de burgers willen horen en ook waar de burgers boos en verontwaardigd over zijn. Zo’n thema wordt dan uitvoerig besproken (politici spreken
dan gewone mensentaal) en opgenomen in verkiezingsprogramma’s.
Een goed voorbeeld daarvan is
het gedoe met de te hoge salarissen
en bonussen. Burgers zijn daar boos
en verontwaardigd over. Politici op

campagne begrijpen dat en beloven
maatregelen.
Na de campagne maken ze echter een notitie met een norm (“de

Balkenende-norm”) in hun eigen
jargon, die nog steeds ruimte laat voor
die hoge salarissen en andere extra’s.
Lokale politici, ook die van Horst aan
de Maas, verschuilen zich graag achter
dergelijke nota’s.
D66 heeft geprobeerd die hoge salarissen echt aan te pakken. Eerst door
het college te vragen zich duidelijk

uit te spreken op basis van een
voorbeeld. Toen het college daar niet
toe bereid was heeft D66 een motie
ingediend, waarin gevraagd werd om
een maximum salaris in plaats van die
Balkenende-norm. Helaas kreeg die
motie alleen steun van de SP.
De coalitiepartijen willen nog steeds
de mogelijkheid hebben (te) hoge

salarissen toe te kennen.
Wij begrijpen niet waarom. Als u dat
wel weet of denkt te weten, mag u
dat ons komen vertellen tijdens ons
maandelijkse spreekuur op 5 maart
van 11.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek van Horst. De koffie staat klaar
Henk Kemperman, fractievoorzitter D66 Horst aan de Maas

Brandweerbeleidsplan en milieubeoordeling Grubbenvorst
Tijdens de raadsvergadering van 8 februari zijn er weer een aantal
belangrijke besluiten genomen. Ons standpunt over twee punten willen
wij hier nader toelichten.
Rondom Grubbenvorst zijn een
aantal ontwikkelingen gepland of in
studie. Daarbij gaat het om Klavertje
4, LOG Witveldweg, zandverwerkingsinstallatie Raaieind en de
ontwikkelingen rondom de snelweg

A67. Om goed in beeld te brengen
wat voor milieueffecten deze ontwikkelingen samen hebben, wordt er
een milieubeoordeling opgestart. Op
initiatief van Essentie heeft de raad
besloten dat ook de ontwikkelingen

van de A73, de Greenportlane en de
spoorlijnen worden meegenomen.
Ook wordt er niet alleen gekeken
naar de milieugevolgen voor de kern
Grubbenvorst, maar naar een cirkel om
alle ontwikkelingen heen.
Om te zorgen dat onze brandweer
ook in de toekomst kan zorgen voor
eenieders veiligheid, is er een nieuwe
visie geschreven over het functione-

ren van de brandweer. Hierin is meer
aandacht voor preventie van brand en
ook het tijdig signaleren van brand.
In deze visie kan Essentie zich prima
vinden. Nu moet deze visie verder in
de praktijk worden gebracht, waarbij goede communicatie met onder
andere de brandweervrijwilligers essentieel is. Wat ons wel zorgen baart,
zijn de ontwikkelingen rondom de

Veiligheidsregio Noord- en Midden
Limburg. Als de Tweede Kamer straks
besluit dat onze brandweer bij de
Veiligheidsregio wordt ondergebracht, moet er wel een stabiele
organisatie staan. Dat lijkt nu nog
niet het geval, dus daar komen we
nog op terug!
Bram Hendrix
Fractievoorzitter Essentie
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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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Wij vieren dit 40 jarig jubileum graag met onze klanten
Zondag 22 mei 2011
Sfeervolle Heilige Mis m.m.v. zanggroep Oker uit Overloon
Tijd: 09.30 uur Locatie: Kerk van Sevenum
Woensdag 25 mei 2011
Grandioze kindermiddag m.m.v. "Ietsje Anders"
Tijd: 14.00-16.00 uur Locatie: De Wingerd in Sevenum
Gratis toegang voor alle kinderen uit de gemeente Horst a/d Maas
Zaterdag 28 mei 2011
Phicoop Muziekfeest met optredens van partyband ApartY,
de 3 J's, Jan Keizer & Annie Schilder
Tijd: 20.00-01.00 uur Locatie: De Mérthal in Horst
Spaar voor entreekaartjes! Informeer bij Phicoop Sevenum...
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Jac Wismans geroemd
bij uitreiking Alde
Knoeper 2011

Feest- en
zittingsavonden
Meterik
Op carnavalszaterdag wordt
er bij de Meulewiekers een groot
feest georganiseerd. Op deze
avond zullen Partycoverband
L.O.L. en Dieter Koblenz optreden. Tussentijds verzorgt dj
Willem de muzikale invulling.
De avond gaat van start met een
optreden van een jonge,
plaatselijke band.
Kaarten kosten in de voorverkoop 6,50 euro en zijn te koop
bij café Kleuskens en kwalitaria ’t
Hukske in Meterik en Horst.
In het weekend van vrijdag
25 februari en zaterdag 26 februari
presenteert het Carnavals Comite
Miëterik aan de Schaak de 44e
zittingsavond in mfc de Meulewiek.
Op deze avonden kunnen bezoekers
genieten van een zeer gevarieerd
programma waar buutreedners,
muzikale acts, sketches en dans
elkaar afwisselen.
De bezoekers van de zittingsavonden worden vanaf 19.30 uur
verwelkomd door het ontvangstcomité. De muzikale omlijsting
wordt beide avonden verzorgd door
Joekskapel Ieder vur Zig onder leiding van Ron Kleuskens. Voor meer
informatie kijk op www.4kier11.
nl voor meer informatie.
De kaartverkoop voor de zittingsavonden is op 19 februari in
café ’t Hukske. Om 10.00 uur gaat
het café open en om 11.00 uur
start de uitgifte van de nummers.
Vanaf 11.30 uur begint de verkoop.
Kaarten kosten 11 euro per stuk,
maximaal 12 per persoon.

Op woensdag 26 januari ontving Jac Wismans de Alde Knoeper van D’n
Dreumel uit handen van de voorzitter van de Ald Preense, Huub I. Hij deed
dat in het bijzijn van zijn vrouw Jo, zijn kinderen en ook zijn vader, Mart
Wismans. Jac Wismans ontving deze onderscheiding vanwege het feit dat hij
zich meer dan 30 jaar verdienstelijk heeft gemaakt voor carnaval in het
algemeen en voor D’n Dreumel in het bijzonder.

Foto: Fotogroep Horst

Waerm of kald,
weej installere enne carnaval vur jóng en ald

Prins Maik I 49e prins
der Dreumels
Afgelopen zaterdagavond is Maik van Tilburg (33) uitgeroepen tot de
49e prins van carnavalsvereniging D’n Dreumel. Prins Maik I zal tijdens de
aankomende carnaval worden bijgestaan door prinses Loes (Craenmehr) en
zijn adjudanten Jan (Clabbers) en Roy (Verdellen).
Prins Maik I is samen met zijn
vrouw Loes eigenaar van Van Tilburg
Installatietechniek in Horst. Dit nam hij
in 2008 over van zijn ouders Mart en
Nel. Maik en Loes hebben samen een
dochtertje en zijn in verwachting van
hun tweede kind. Loes is in mei uitgerekend. Adjudant Roy Verdellen werkt
momenteel als beleidsmedewerker
Verkeer bij de Gemeente Horst aan de
Maas. Jan Clabbers is als projectleider
werkzaam bij Wijnenbouw. In hun
vrije tijd voetballen Maik, Jan en Roy
in het zevende elftal van Wittenhorst.
Daarnaast zijn ze lid van vriendengroep Ad Fundum.
Voordat prins Maik werd uitgeroe-

In een carnavalesk programma
zongen Thijssen & Co door Jac geschreven carnavalsliedjes, gevolgd
door ’Doorgestaoke Kaart en de twië
Faatse’. Zij zongen een speciaal over
Jac geschreven lied, waarin zij hem
beschreven als echt carnavalsmens.
Daarna nam Jac zijn plaats binnen
Doorgestoake Kaart in en zongen zij
samen hun programma van 2011.
Na de pauze sprak de beschermhiër van de Ald Preense, Romé Fasol,
een laudatio uit voor Jac, waarin hij
Jac roemde om de vrolijkheid die hij
met zijn liedjes had gebracht en zijn
inzet bij boerenbruiloften, optredens bij
carnavalsavonden, maar ook als acteur
bij de Horster Revues. Verder werd hij
gelauwerd voor zijn activiteiten binnen

Concordia’62, TTV Armada en stichting
Gemeenschapsbelangen Norbertus.
De vrouw van Jac, Joke, kreeg van
Fasol een pot honing, speciaal gedraaid
door Ald Preens Joep Verhaegh, om Jac
om de mond te smeren als zijn ego
te veel op zou spelen. En met deze
lekkere pot honing voor Joke en een
hand voor Jac besloot Romé zijn eerste
uitgesproken laudatio voor de ontvanger van d’n Alde Knoeper.
Na alle verdienste van Jac Wismans
te hebben laten zien en horen, brachten de Ald Preense, onder het spelen
van “Soleado”, de onderscheiding op
het podium. Voorzitter Huub I spelde
daarna de onderscheiding op de borst,
waarna alle aanwezigen Jac en Joke
kwamen feliciteren.

pen waren er vele optredens onder
andere van de schlagerzangers van dit
carnavalsseizoen, de junioren en senioren gardegroepen, Jónge Klaore, Weej
Dreej en Holland’s Got Talent winnaar
2010 Martin Hurkens. Het programma
werd gepresenteerd door vorst Iemus
en de muzikale begeleiding van
de proclamatie was in handen van
Carnavalsband.nl De avond werd afgesloten door Bram en Ruud.
Komende zaterdag 19 februari recipieert het prinselijke gezelschap tussen 20.11 en 22.11 uur in de Mèrthal.
Kijk voor meer foto’s
van de proclamatie op
www.hallohorstaandemaas.nl/foto

ONS VOLLEDIGE WONINGAANBOD
STAAT OP WWW.CARELFIJEN.NL
SWOLGEN
SCHOOLSTRAAT 22

AMERICA
ERICAPLEIN 7

HORST
METERIKSEWEG 56

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

Onderhoudsvriendelijke tussenwoning met vrije
achterom. 3 slaapkamers met handige muurkasten,
keurige badkamer. 2e verdieping met 4e slaapkamer. Geheel omsloten achtertuin.
Perceeloppervlakte 145 m². Inhoud 320 m³.

Geheel onderkelderde hoekwoning op mooie locatie.
1e verd.: 4 slaapkamers, 5e mogelijk! Badkamer
(2004 vernieuwd). Kindvriendelijke achtertuin
met berging en vrije achterom. Gunstig geprijsd!
Perceeloppervlakte 170 m2. Inhoud 410 m².

KOOPSOM € 130.500,- k.k.

VRAAGPRIJS € 175.000,- k.k.

VRAAGPRIJS € 189.500,- k.k.

GRUBBENVORST
DE PLAGGENHOUWER 20

Ruime halfvrijstaande woning met inpandige
garage en keurig aangelegde tuin. Vaste trap naar
zolder met 4e slaapkamer. Kortom: Een woning
met mogelijkheden!!
Perceeloppervlakte 225 m2. Inhoud 430 m3.

VRAAGPRIJS € 199.999,- k.k.

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

POSTSTRAAT 9
5801 BC VENRAY
T 077 398 12 60

GRUBBENVORST
ERICAPLEIN 112
MODERNE R
ARCHITECTUU

Voorheen
Carel Fijen
Makelaardij
Vrijstaande levensloopbestendige woning gelegen
op korte afstand van centrum. 3 slaapkamers op de
begane grond. Vaste trap naar bovenverdieping:
1 slaapkamer en grote zolderruimte.
Perceeloppervlakte 659 m2. Inhoud 692 m3.

VRAAGPRIJS € 279.000,- K.K.

Onder architectuur gebouwde moderne vrijstaande
woning met garage. Via vaste trap naar 2e
verdieping met 4e slaap- c.q. werkkamer. Geheel
v.v. veel lichtinval. Tuin met jacuzzi op het zuiden.
Perceeloppervlakte 323 m2. Inhoud 550 m3.

TAXATIES WONINGMAKELAAR BEDRIJFSMAKELAAR

VRAAGPRIJS € 298.500,- K.K.
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Mega verloëvingsbal Melderslo
Korfbalvereniging de Merels
bestaat dit jaar vijftig jaar. In het
kader daarvan organiseerde de
vereniging op 29 januari het Mega
verloëvingsbal.
Tijdens een avond vol met leuke
activiteiten in mfc de Zwingel kwam
het 20e jeugdboerenbruidspaar uit.
Het paar bestaat uit Simone
Verstraaten en Rob Willemse. Daarna
kwam het 33e boerenbruidspaar van
de Vlasköp uit: Marjon Vullings en
Jeroen Surminski.
Als afsluiting van de activiteiten rondom het uitkomen van de
paren werd het nieuwe clublied van
de Merels gezongen dat vandaag,
ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan van de Merels, voor het eerst
gepresenteerd werd. Daarna barstte
het feest los en werd er tot in de late
uurtjes gefeest.
Op dinsdag 8 maart zullen de verloofde stellen in de onecht met elkaar
verbonden worden. Iedereen is vanaf
15.11 uur van harte uitgenodigd om
naar het bruiloftstuk in mfc de Zwingel
te komen kijken, waarna er aansluitend een receptie zal plaatsvinden.

Rogé I
vijfde zomerprins
De zomer lijkt nog ver weg, maar
de Moandagoavendclub bij café de
Beurs heeft wel alvast de nieuwe
prins voor het zomercarnaval bekendgemaakt: de 25-jarige prins Rogé I
(Derks). Hij is de opvolger van prins
Luuk I en wordt bijgestaan door zijn

prinses Marian Derks-Onland en zijn
adjudanten Glenn Derks en Koen
Joosten. Het zomercarnaval werd vijf
jaar geleden opgericht. Dit jaar wordt
het zomercarnaval gevierd op zaterdag
9 juli. Dan wordt ook de receptie voor
de vijfde zomerprins gehouden.

van Rooy, ok un subsidie aangevraogd
umdet weej d’r vanoét gaon det weej
ut dûrp met deeze wage un groëte
deens bewiéze. Aangezien ok de
Tillegraaf lôch haet gekreage van deze
biezôndere gebeurtenis in Grubbevors
en dao dees waek un haufdartikel aan
haet besteed, waere d’r moandaag
21 fibberwari doézende minse ekstra in
Grubbenvors verwach.

De hier Niessen adviseert de
Grubbevorster minse den ok um al
zôndaagaovend eur steul boéte te
zette en de gereserveerde plaatse
te markere met roëd/witte linte.
Dees linte kunne zôndaagmorge
beej Tom Rutte aan de Venloëseweg
5 graties aan de garagedeur (die
nog geschilderd moot waere) waere
opgehaold.

Ingezonden brief

Van ôzze plaatselikke korrispondent

Lüvpuhreet duit Grubbevors aan
De Plaggenhouwers zién d’r in geslaagd um dit jaor wal unne hiel
biëzondere wagen nao Grubbenvors te haole.
Op 21 fibberwari zal d’r unne
wage vol lüv en piës (leefde en
vreede) door ut dûrp trekke. Zo’ne
lüvpuhreetwage is ok wal nuúdig
um de rös in ut dûrp definitief truuk
te bringe. De belegering van ut dûrp
door bijna 170 schutterieje is de

Plaggen neet in de kalde kleier gaon
zitte en ut wuuërd den ok tiéd det
kroétdampe van ut OLS definitief wegtrekke. Ok de slaag um de verkesflets
en de grindgater leidt tot twiëspalt en
achterdoch in ut anders zoé röstige en
vredige maasdûrpke.

De veurzitter van de optogkemissie, d’n hier Eric Niessen is den ok in
zien nopjes met dit groëte succes.
“Weej zeuke al jaore nao un meugelikheid um de Grubbenvorster optog wir
extra glans te gaeve en det dit nauw
ken met zo’ne biezondere wage duit ôs
hiel good.
Ik heb as veurzitter van de optogkemissie beej de burgemeister, de hiér
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ZONDAG 20 FEBRUARI
KOOPZONDAG
VAN 12.00-16.00 UUR

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

RegioBank Spaar-op-Maat Vrij
Rabobank InternetLoyaalSparen
Gemiddelde rente op spaarrekeningen in Nederland

Wij zijn uw bank.
Camping Centrale

gebr. janssen b.v.

Maasbreeseweg 3 5975 BL Sevenum 077-4671818 www.janssensevenum.nl

600M² kleding, accessoires en versieringen

Bezoek ook onze webshop: www.sevenum.partylook.nl
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Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
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Jeugdprins Daan I
van D’n Dreumel
Op zondag 13 februari jongstleden werd in een bomvolle Horster
Mèrthal de 53e jeugdprins van jeugdcarnaval D’n Dreumel geproclameerd:
jeugdprins Daan I (Hoeijmakers).
Jeugdprins Daan I wordt bijgestaan door zijn twee adjudanten Bram
(Geurts) en Luuk (Thielen). Dit trio
zal de vastenaovend doorgaan onder
de ‘Groëtorde ván ’t Meuleveld wies
Wittenhôrs’. Op zondag 27 februari
vindt van 11.11 tot 13.11 uur de
receptie plaats in zaal B2 (De Vlies)
waarna er een groot feest losbarst met
medewerking van dj Sjaak Jeurissen
(ald-prins Sjaak I). De receptie wordt
tevens georganiseerd voor de nieuwe
jeugdvorst: vôrs Sideris (Frank van der
Sterren).

Jeugdprinsenpaar van
de Geiten
Afgelopen zaterdag is de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses van
carnavalsvereniging de Geiten in Tienray bekend gemaakt. Dit gebeurde
onder leiding van de blue man group die er een schitterende show van
maakte waarna het prinsenpaar tevoorschijn kwam.
De nieuwe jeugdprins is Wyatt
Klok I, zoën van Paulien Vervoort en
Leon Klok en un bietje van Bas, opperravotter van de Keiebakkers, crosskoter
van de Tienderse bös en oppervlègel
van de prinsegarde 2011. Prinses Tessa
Linders I is de dochter van Frans en
Diny Linders, freule van buurtvereniging Op den Berg, schravelmiep van
de Set Uppers en opperslurper van alle

Chinese tomatensoep.
Deze prins en prinses gaan dit jaar
met de volgende slogan de carnaval
door: is de Chinees op en ziede klaor
mit crosse, dan gaon we wie enne
dolle ien de Geitestal hosse!
De receptie is op zondag 6 maart
van 14.30 tot 15.30 uur in de
Geitenstal aan de Bernadettelaan 10
in Tienray.

Enorme collectie

carnavalskleding

en accessoires voor groot en klein.
Zeer laag geprijsd!

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

Jacobs Dakbedekkingen
staat in de regio al sinds
een jaar en dag bekend
als een professioneel
dakdekkerbedrijf met een
veelzijdig werkpakket.
Onze specialisatie ligt in
de renovatie van zowel
hellende en platte daken
alsook het onderhouden
en repareren van daken,
goten en gevels.
Daarnaast zijn wij ook
actief in de nieuwbouw
van hellende, platte
daken, metalen gevels,
zinken daken. Ons werkgebied omvat de regio
Noord Limburg, Oost Brabant en Zuid Gelderland.
Bij Jacobs Dakbedekkingen zijn 25 personen
werkzaam. Door onze
kennis in renovatie zijn wij
in staat de klant een compleet totaalpakket voor
het dak aan te bieden.

Naast een nieuwe jeugdprins werd
ook de spelersgroep van de jeugdboorebrullef 2011 gepresenteerd. Het
boorebroêdspaar wordt gevormd door
Lieke Geurts en Remco Martens. De
overige spelers van het gezelschap
zijn Ralf Emonts (vader broêd), Ellen
Herraets (mooder broêdegom), Stan
Nefkens (vader broêdegom), Marloes
Janssen (mooder broêdegom), Menno
Bartels (pastoër), Jeroen Baltussen (getuuge broêd), Kyjardo Poels (getuuge
broêdegom) en Tom Hoeijmakers
(opper-paerde-stal-meister).

Gekke
maondaag
in Grubbenvorst
De Gekke Maondaagsvereinging ’De Plaggenhouwers’
uit Grubbenvorst houdt maandag
21 februari de carnavalstraditie in
ere met hun jaarlijkse gekke
maondaag. Heel Grubbenvorst zal
die dag van ’s morgens vroeg tot
’s avonds laat op zijn kop staan.
Voorafgaande aan de gekke
maondaag is er ook nog een vol
programma dat begint op zaterdag 19 februari. Dan zal er in ’t
Stammineke een groot carnavalsbal
gehouden worden. Dit WA-WA bal is
de echte opwarmer voor de gekke
maondaag. De aanvang is 20.00 uur
en dit jaar is het thema ’Apres-ski
Party’. Op gekke zôndaag 20 februari zal om 10.00 uur een dialectmis
gehouden worden met volop carnavalsmuziek. Op maandag 21 februari
wordt prins Joop I om 8.00 uur thuis
opgehaald en door Grubbenvorst
gereden. Vervolgens worden het
boerenbruidspaar Lucie Stappers en
Theo Collin opgehaald. Om 9.00 uur
begint het inschieten van de gekke
maondaag door de schutterij op
het Pastoor Vullinghsplein. Daarna
vinden om 10.00 uur de boerenbruiloft en sleuteloverdracht op het
gemeentehuis plaats. De receptie
van het boerenbruidspaar is in de
residentie van de Plaggenhouwers,
café De Vonkel, om 11.00 uur. De
optocht door Grubbenvorst begint
om 14.30 uur, waarna om 16.00 uur
de aanvang is voor het groot gekke
maondaagsfeest in alle cafés. Het
kinder- en jeugdcarnaval is in Het
Haeren.

DAKDEKKERS &
LEERLING DAKDEKKERS
In verband met uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar
allround dakdekkers met ervaring in kleinschalige renovatiewerken.
Ook zijn we op zoek naar leerling dakdekkers. De werkzaamheden bestaan
hoofdzakelijk uit het renoveren van hellende en platte daken en aanverwante
werkzaamheden. Leerlingen kunnen bij ons een opleidingstraject volgen om
opgeleid te worden tot dakdekker hellende en platte daken.
Daarnaast zoeken we een (leerling) dakdekker die afwisselend op de
vrachtwagen wil rijden. Naast de dakdekkerswerkzaamheden bestaan de
werkzaamheden uit het transporteren van materialen, het werken met de
radiografisch bedienbare autolaadkraan en laden en lossen van materialen
op de daken. Dit gebeurt afwisselend met een andere dakdekker / chauffeur.
Het bezit van rijbewijs CE en chauffeursdiploma is hiervoor verreist.
Wij vragen personen die van aanpakken weten, geen 9 tot 5 mentaliteit
hebben, van afwisselend werk houden en in het bezit zijn van rijbewijs B (+E).
Wij bieden een professionele en uitdagende organisatie met 25 enthousiaste
collega’s. Natuurlijk bieden wij ook een prima arbeidsvoorwaardenpakket.
Interesse?
Neem dan binnen 14 dagen contact op met de personeelsfunctionaris; Wendy Duijvesteijn op 06-52658090 of
solliciteer direct door je cv te sturen naar wendy@steijnbers.nl
of Postbus 430, 5900 AK te Venlo.
Meer informatie vind je op www.jacobs-dakbedekkingen.nl
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Plein Hegelsom omgedoopt tot Bramplein
In Hegelsom werd ‘Preens Bram d’n ierste’ enkele weken geleden
aangesteld. Traditiegetrouw werd het huis van de prins, woonachtig aan de
Reysenbeckstraat, versierd. Maar deze keer bleef het niet alleen bij het huis
van de prins, maar het hele ‘plein’ waaraan Bram woont werd versierd. Een
leuk initiatief van de buurtbewoners, maar dat is niet alles.

4x11 jeugdcarnaval Tienray
groots gevierd
Dit jaar bestaat jeugdcarnaval CV De Geiten uit Tienray 4x11 jaar. Afgelopen zondag 13 februari
werd dit groots gevierd in de Geitestal.
De dag begon om 13.00 uur met een ontvangst van alle oud jeugdprinsen en prinsessen, in café ’t Pleintje.
Hier werd van elk oud prinsenpaar opnieuw een foto gemaakt. Om 14.00 uur werd er een gezamenlijke groepsfoto voor de kerk gemaakt, waarna om precies 14.11 uur de receptie in de Geitestal begon. Toen de receptie was
afgelopen, begon het feestprogramma met enkele dj’s. Tegen het eind van de middag was er een presentatie van
alle aanwezige oud prinsenparen. ’s Avonds zorgde een optreden van de feestband ‘Puppies Huisorkest’ voor een
spetterende afsluiting van deze zeer geslaagde dag, waar men tevreden op terug kan kijken.

ZOPO
Reünie!

25-06-2011
www.zopo.nl

®

design tafels voor een lage prijs

Het ‘pleintje’ aan de Reysenbeckstraat is deze carnaval omgedoopt
tot het ‘Bramplein’. Het Bramplein
blijft sowieso tot het eind van carnaval

Carnaval
in Disco ’t Trefpunt
Vrijdag 18 februari is een spannende avond voor Disco ’t Trefpunt.
Tijdens deze discoavond wordt het prinsenpaar 2011 bekend gemaakt.
Dit gebeurt onder muzikale begeleiding van Joekskapel Mekkeluk Zat uit
America. Carnavalsvereniging De Klotsbulkes uit Griendtsveen komt er
ook om samen met de andere bezoekers van Disco ’t Trefpunt een
geweldige carnavalsavond van te maken.
Deze carnavalsavond vindt plaats
in B2 (voorheen De Vlies) aan de
Gastendonkstraat 2 in Horst en duurt
van 19.00 tot 22.00 uur.

€ 1.149,-*
€ 999,-*

bestaan. De buurtbewoners denken er
over om na carnaval een verzoek bij
de gemeente in te dienen, zodat het
Bramplein officieel wordt.

De entree bedraagt 2,50 euro
voor bezoekers en begeleiding.
Kijk voor meer informatie op
www.discotrefpunt.nl

Meerts Assurantiën
en Financiële Dienstverlening

* Speciale actieprijzen geldig t/m 28-2-2011

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

De mooiste,

2 EN

AS.

MA
leukste 3en

ZON

Agoedkoopste
RT EDAG G
XTR EOP
A KO
E
OPA ND
VON
D

EL Blanco
carnavalsstunter

• VRAAG OVER
VERZEKERINGEN?
• ADVIES NODIG OVER
UW HYPOTHEEK?
• WILT U UW PENSIOEN
REGELEN?
• SPAREN OP DE MANIER
DIE BIJ U PAST?

Verzekerd zijn
van goed advies!
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E info@nicolemeerts.nl
I www.nicolemeerts.nl
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GROTE STUNTVERKOOP CARNAVALS OUTLET
NU DIVERSE PAKKEN VANAF

€ 5,- / € 10,- / € 15,- OP = OP

VENRAY
nieuwhuisweg 7
(naast eurodump)

DEURNE
steenovenweg
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SCHOONMAAKMEDEWERKER (M/V)
Voor een locatie in Meerlo zoeken wij
een schoonmaakmedewerk(st)er voor
7,5 uur per week. Je wordt betaald
volgens de CAO Schoonmaak. Inlichtingen
bij Gesina Bus, teamleider IBN Facilitair
telefoon 0413-282711.

Foto: Ine Bouten

Verlovingsbal
boerenbruidspaar
In een prachtig versierde zaal van mfc de Meulewiek werd afgelopen
zondag het boerenbruidspaar van 2011 gepresenteerd: Jenny Smulders en
Rik Lenssen. Het volledige gezelschap bestaat verder uit Wim Hermans
(vader van de bruid), Irma Neggers (moeder van de bruid), Ben Hesen
(vader van de bruidegom), Jessie Poels (moeder van de bruidegom), Theo
van Rens (pastoor) en Wiel Heldens (ceremoniemeester).
De muzikale omlijsting was in
handen van dj Pieter Joosten en
joekskapel Efkes Angers. Ook waren de
winnaars van de Meterikse liedjesavond, De Oetslovers en Lieke Janssen
& Lisanne Haegens, aanwezig om hun

winnend lied te zingen.
De Meulewiekers zijn allemaal
uitgenodigd om op carnavalsdinsdag
aanwezig te zijn voor het onechte
huwelijk en daarna de zaal flink op
z’n kop te zetten.
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Geslaagde zittingsavonden Sevenum
De zittingsavonden in Sevenum, afgelopen weekend, waren wederom een groot succes.
Al jaren is de inbreng van de
Sevenumse deelnemers groot en ook
van prima kwaliteit. Zoals onder andere de Klasgenoten, die dit jaar voor
de eerste keer mee deden en het
publiek verraste met een zeer goede
act. Geen onbekende verschijning op
deze drie avonden zijn de Penjewaar

boys, die alweer voor de twintigste keer op het podium stonden. Zij
hadden zich laten inspireren door de
mijnwerkers die vorig jaar vast zaten
in Chili. De drie toppers Rob Scheepers,
Andy Marcelissen en Jan Geraats
hadden vanuit de ton de lachers op
hun hand. De muzikale ondersteuning

werd verzorgd door de Kranekapel
uit Kronenberg en met het optreden
van Bram en Ruud was de feeststemming compleet. De reacties op deze
vernieuwde zittingsavonden zijn zeer
positief en het programma werd
zeer gewaardeerd. De foto’s zijn te
bekijken op www.ezelskop.nl

Revue van D’n Bok uit Swolgen
Op 18, 19 en 20 februari wordt de ‘Swolgense Revue’ georganiseerd. Deze drie avonden brengen verschillende artiesten geweldige shows, optredens en zangkunsten op de bühne.
De revue-avonden op vrijdag
en zaterdag beginnen om 19.30 uur
en op zondag om 17.30 uur in de

Bokkenstal. Er zijn nog enkele kaartjes
à 8 euro verkrijgbaar bij Ger de Swart,
telefoon 06 22 41 44 60. Het belooft

weer een spectaculaire revue te
worden, iets waarop de mensen in
Swolgen zeer trots mogen.

Voorverkoop zittingsavonden Turftreiërs
Aanstaande zondag is de voorverkoop voor de zittingsavonden van de Turftreiërs op 25 en 26 februari.
De kaartverkoop vindt plaats in café Boëms Jeu in America.
Op de zittingsavonden treden
diverse artiesten van ver weg en
dichtbij op. Onder begeleiding van
de Ericakapel verschijnen Rob van
Elst, Ivo van Rossum en Mark van
den Tillaart in de buutton en zijn
Spoit Elluf en Trio Ôngeplök ook
van de partij. Ook wordt de Orde

van Verdinste d’n Turftreiër aan Wim
Kleuskens uitgereikt. Verder is er
muziek, dans en humor uit eigen dorp
te bewonderen. De Cornetto’s zullen
de avond feestelijk afsluiten.
Op zondag worden bij binnenkomst in café Boëms Jeu nummers
verstrekt ter bepaling van de volg-

orde van verkoop. Tussen 10.30 en
11.30 uur worden de kaartjes
verkocht. Per persoon kunnen maximaal tien kaartjes gekocht worden.
De prijs van een kaartje is tien euro.
Het complete programma is ook
terug te vinden op onze website
www.turftreiers.nl

Halsbrekende muziek
van The Pedro Delgados
The Pedro Delgados hebben stormachtig Nederland veroverd en zondag
20 februari is het podium van Cambrinus in Horst aan de beurt. De zeskoppige band heeft al aan menig festival een kleurrijke bijdrage geleverd.
De muziek van de Delgados is nog
het beste te omschrijven als bluegrass
van eigen bodem. Welke naam op dit
zestal echter ook geplakt mag worden,
toen de leden van The Pedro Delgados
in 2006 voor het eerst het podium
opklommen, had vast niemand gedacht dat dit vreemde hobbyproject zo
succesvol zou worden. De livereputatie
van deze band is intussen gevestigd.
The Pedro Delgados staan bekend
om het halsbrekende tempo waarmee
ze hun countrymuziek maken en dat
resulteert in muziek om erg vrolijk van

te worden en stevig op te dansen. Dat
let ze niet om tussendoor met wat rustigere nummers gas terug te nemen
en met onder andere ingetogen accordeonspel extra indruk te maken. Bij
veel nummers staat de accordeon erg
op de voorgrond om daarmee dan ook
weer los te barsten. En op dat moment
wordt meteen weer duidelijk waarom
deze zes zich hebben vernoemd naar
de man die in 1988 de Tour de France
op zijn naam wist te schrijven. Dit concert begint om 16.00 uur. Meer info op
www.cambrinusconcerten.nl
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Hobbyschilders
in Museum De Locht

cultuur 27

Bootleg
speelt in
Blok10
De blues/rock-formatie
Bootleg speelt op zaterdag
19 februari in Blok10 in Horst.
Bootleg is een vijfkoppige band
uit Venlo, opgericht in 2005.
Het is een samenwerking
tussen twee voormalige bands,
Have a Sigar en Zuma. Deze
laatste is een bekende Neil
Young-tributeband.

Op zondagmiddag 20 februari
kunnen bezoekers van Museum De
Locht kennis maken met het werk
en de manier van werken van een
aantal hobbyschilders. Er is sprake

van een aantrekkelijk en gevarieerd
aanbod aan schilderijen. Diverse
hobbyschilders zijn ter plekke aan het
werk. Kinderen mogen ook een eigen
schilderijtje maken.

Ook voor uw ruitschade het juiste adres!

Bootleg speelt blues/rock
van bekende en minder bekende
bands uit de jaren 60 en 70.
Hierbij gebruiken ze authentieke
apparatuur en instrumenten om
zo te trachten de sfeer en het
gevoel van een live-opname
uit die tijd zo dicht mogelijk te
benaderen.
De setlist bestaat uit covers
van onder andere Bad Company,
CCR, The Rolling Stones,
The Doors, Uriah Heep en uiteraard Neil Young. ”Lekker puur
en recht voor z’n raap”, zoals de
bandleden zeggen. De aanvang
van het optreden is 22.00 uur.

Tapzingen
in de Sevewaeg
Zondagmiddag 20 februari sluiten de Balkers het winterseizoen
Tapzingen af met een optreden in de Sevewaeg. Bezoekers kunnen dan
weer meezingen met het bekende repertoire van de Balkers.
Op deze middag zal er een extra
optreden zijn van twee jonge muzikanten uit de Band Pig’s Nose. Het zijn
Vera Pelzer op gitaar en viool en Luuk
Lenders met diverse fluiten of accor-

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

tel. (077) 320 97 00

Horsterweg 17, 5975 NA Sevenum . Telefoon 077-4671350 . Telefax 077-4673825

WARSTEINER EN BRAND 24 X 30cl € 10,95

Wijnhuis van de maand: uit Spanje Condesa de Leganza
S L I J T E R I J

WEIJS
DRANKENHANDEL

deon. Zij brengen oergezellige en ontroerende volksmuziek uit onder andere
Ierland en Italië, zowel instrumentaal
als vocaal. De meezingmiddag begint
om 14.30 uur en de entree is vrij.

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
€
Doosprijs

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

OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP
OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP
LOP=OP
AATSTEOP=OP
KANS!
O
PRUIMING
SFINALE OP=OP OP=OP OP=OP
OP=OP
OP=OP
1+1 GRATIS OP ALLE REEDS
OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP
OP=OP
AFGEPRIJSDE ARTIKELEN!
HORST
G
RATIS*
OP=OP OP=OP
OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP
OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP OP=OP

1+1

Carnavalsdinsdag organiseren wij een ‘CRAzy
DAy!’ want wij draaien door van 11.11 tot 16.11 uur.
Een CRAzy kadobon is snel verdient!

*Het laagst geprijsde artikel
= gratis

St. Lambertusplein
12
T 077 - 398 64 64
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The Danny Giles
Band bij De Buun

Aanmelding voor het
Talentenspektakel Usee gestart

The Danny Giles Band uit het Verenigd Koninkrijk staat op zaterdag
19 februari op het podium van Muziekcafé De Buun in Horst.

Jeugdvereniging Usee organiseert dit jaar op zondag 10 april weer het Talentenspektakel. Het Talentenspektakel
is een talentenjacht voor jeugd van groep 3 tot en met groep 8 van de basisschool. De deelnemers laten er hun
talent zien. Playbacken, live zingen, cabaret, goochelen, een muziekinstrument bespelen, dansen, alles mag.

Danny Giles is een jongere
uitvoering van Julian Sas en Walter
Trout. Met het geluid van Walter
Trout, de power van Dimebag
Darrell en de snelheid van Yngwie
Malmsteen, maar wel met het echte
bluesgevoel. Danny Giles is een
gitaarheld in wording. Met opleiding
op de Guildford School of Music en
12 jaar rock/bluesgitaarervaring in
zijn vaders hardwerkende band The
Chicago Thieves in zijn rugzak, toert

Danny nu met zijn eigen Power house
Trio. Hij wordt ondersteund door Matt
Killick op basgitaar en Doug Ryrie op
de drumkit. Met hun vurige shows als
openingsact bij onder anderen Skinny
Molly, de legendarische Yardbirds en
the Nimmo Brothers alsmede tijdens
het toeren met Dani Wilde heeft
Danny een overweldigende indruk
achter zich gelaten. Het optreden
van The Danny Giles Band begint om
22.00 uur. De entree is gratis.

Lezing over
Griendtsveen

Op de dag van de optredens komen
de deelnemers enkele uurtjes eerder al
naar ’t Gasthoes. Bij binnenkomst staan
vakkundige visagisten en kappers klaar
om de jeugd onder handen te nemen.
Het haar en de make-up worden aangepast aan hun optreden. Zo gaan de
kinderen en jongeren bijvoorbeeld op
hun te imiteren idool lijken of worden
de haren zo gekapt dat ze eruit zien
als een geweldige goede goochelaar. Nadat iedereen een spannende
metamorfose heeft ondergaan, wordt
er gezamenlijk gegeten. Na het eten

LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 23 februari een lezing
over Griendtsveen. Inleider is de heer Wien van Mullekom.
Griendtsveen werd rond 1885
gesticht. De geschiedenis van het dorp
is nauw verweven met de ontginning
van de Peel. De spoorlijn van Eindhoven
naar Venlo, aangelegd in 1866, was van
groot belang bij de ontginning van het
veengebied. Aannemer van deze spoorlijn was Jan van de Griendt, een koopman uit Den Bosch. Hij was in 1853 een
van de oprichters van de ‘Maatschappij
tot ontginning en vervening van de
Peel’. Van de Griendt stichtte het dorp
Helenaveen. Zijn zoons Jozef en Eduard
zetten zijn werk voort en stichtten het
dorp Griendtsveen.
Omstreeks 1900 werden de
fabrieken en huizen van Griendtsveen
gebouwd, veelal naar ontwerp van
Louis Kooken (1867-1940), gemeentearchitect van Eindhoven. Na verloop
van tijd was alle veen afgegraven en
kreeg het dorp een woonfunctie. Het

wordt er geoefend op de echte bühne.
Daarna wordt er achter de schermen
kennis gemaakt met de jury en komt
het publiek de zaal binnen. Als de
jeugd aan de beurt is, komen ze met
veel rook en lichteffecten de bühne op.
Door middel van een kort gesprekje
maakt het publiek kennis met de
artiest. Vervolgens laten de deelnemers
aan de jury zien wat ze kunnen. Na
afloop van de wedstrijd maakt de vakkundige jury de winnaars bekend en
deelt de prijzen uit.
Lijkt het je leuk om mee te

doen? Meld je dan aan voor het
Talentenspektakel. Kun jij iets speciaals? Een liedje, een dansje of een
andere act? Wil jij graag optreden op
een mega grote bühne met veel licht
en geluid? Schrijf je dan in voor het
Talentenspektakel van de Usee. Dit doe
je door een inschrijfformulier op
www.useehorst.nl te downloaden of
vraag een inschrijfformulier aan via
talentenspektakel@useehorst.nl
Ben je net iets te oud? Schrijf je dan
in bij de talentenjacht van de M@xx.
Meer info op www.maxxhorst.nl

Je kunt niet alles aan de
kabouters overlaten...

is wellicht het enige Limburgse dorp
dat nooit een agrarische functie heeft
gehad.
In 1944 werd in het gebied rond
Griendtsveen flink gevochten. Het
dorp liep hierdoor forse schade op.
Ook de kerk raakte beschadigd, maar
kwam er vergeleken met de rest nog
redelijk goed vanaf. Behalve door het
oorlogsgeweld ging ook door roof en
plundering veel van de kerkinventaris
verloren. Griendtsveen lag bij de bevrijding zo’n 73 uur onder granaatvuur.
Het dorp was vrijwel volledig geëvacueerd. De lezing over Griendtsveen op
23 februari begint omstreeks 21.00 uur,
na afloop van de jaarvergadering van
LGOG Kring Ter Horst. Plaats van handeling is De Leste Geulde, Noordsingel 75
te Horst. De toegang is voor leden van
LGOG gratis. Overige belangstellenden
betalen 3 euro.

Wij zijn daarom op zoek naar:
• Voorman groenvoorziener
• Groenvoorziener
• Assistent groenvoorziener
• Medewerker groenvoorziening
• Hovenier particuliere tuinen
VERSADO Personeelsdiensten is het bureau
voor mensen die werk zoeken in de groen-,
cultuur- en civieltechniek en aanverwante
sectoren.
Wij kiezen voor een persoonlijke aanpak,
vandaar dat wij het kennismakingsgesprek bij de
kandidaten thuis houden, lekker vertrouwd in je
eigen omgeving en net zo makkelijk !
Kijk voor een uitgebreid overzicht van onze
vacatures op:

WWW.VERSADO.NL

GROTE COLLECTIE

IN DIVERSE KLEUREN EN MATEN

knip uit en ontvang

10% KORTING
op

uw

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

a a n k o p e n ! !*

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

VENLO 077 351 22 74 | EINDHOVEN 088 7700 700 | SITTARD 046 481 18 84 | E: werk@versado.nl

*Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties of afgeprijsde artikelen. Geldig t/m 20 februari 2011.
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Start aanmelding deelnemers
Truckrun Horst

donderdag vrijdag zaterdag
★ Tompoucen
4+1 GRATIS
★ Rozijnenbollen
4+1 GRATIS

Horst aan de Maas en omgeving kijken alvast uit naar alweer de twaalfde Truckrun en wel op zondag
10 april 2011.

maandag dinsdag
woensdag
★ Kampioentjes
4+1 GRATIS
★ Roomboter kruimelvlaai
van e 7,60 voor e 6,75
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De Truckrun is bedoeld om mensen
met een beperking in de gemeente
Horst aan de Maas en wijde omgeving
een fantastische dag te bezorgen.
Zij mogen dan als bijrijder met één
van de 300 chauffeurs een rit maken
van circa 60 kilometer. Voor hen is
deze dag een geweldige belevenis
waar ze nu alweer naar uitkijken. De
Truckrun trekt op zondag 10 april door
de Gemeentes Horst aan de Maas

en Venray. De deelnemers (mensen
met een beperking) kunnen zich
telefonisch aanmelden vanaf maandag 21 februari tot en met vrijdag
25 februari tussen 19.00 en 22.00
uur bij Annie van Rengs op telefoonnummer 077 398 28 82.
Indien groepen zich willen laten
inschrijven, moeten alle namen van
de deelnemende personen worden
doorgegeven. Bij inschrijving moet het

nig bewerkt dat dit in zijn geheel
akoestisch gespeeld wordt. Het
blijft feest, maar dan lekker voor op
een zondagmiddag.
Een welkome afwisseling tussen al

Interessante kortingen
voor doe het zelvers.
Tegelvloer vanaf 45m²
met gratis vloerverwarming (vraag naar
de aktie voorwaarden).
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het vastenaovesgeweld in deze
dagen. Vandaar dat het concert de
naam ’Whiskey op zondaag’ heeft
gekregen.

VVV’s verrassen op Valentijnsdag
Bij alle zeven VVV’s in Noord-Limburg werden willekeurige bezoekers afgelopen maandag op straat verrast met
een Streekbon. In Horst werden Miriam en Ralf Kuijpers uit Sevenum op Valentijnsdag blij verrast en lieten zich
graag verwennen met koffie en gebak tijdens het uitreiken van de eerste Streekbon High Tea.
De VVV’s in Noord-Limburg
introduceren hiermee de Streekbon.
Een serie van vier nieuwe cadeaubonnen die ontwikkeld zijn om de
streek Noord-Limburg te promoten.
Door middel van deze bon maakt men
kennis met regionale ondernemers en
hun lekkernijen.
De serie van vier gaat van start
met de Streekgerechtenbon. Deze
bon geeft recht op een drie-gangenlunch of –diner voor twee personen.
Men heeft daarbij keuze uit vis, vlees
of vegetarisch en alle gerechten zijn
samengesteld met prachtige streekproducten uit onze eigen regio. Er is
volop aanbod: van eethuis, grand café
tot luxe restaurant. De deelnemers
aan de streekbon zijn te vinden op
www.vvvnoordlimburg.nl
Vanaf vandaag is de Streekbon
verkrijgbaar bij de VVV’s in Baarlo,

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

volgende worden doorgegeven: naam,
adres, postcode, plaats, telefoonnummer, contactpersoon, naam instelling
of groep en of een rolstoel wordt
gebruikt. Deelnemers die begeleiding
of hulp nodig hebben tijdens de rit
moeten hier zelf voor zorgen. Ook
de naam van de begeleider moet bij
opgave worden doorgegeven.
Meer informatie is te vinden op
www.truckrun.nl

Whiskey op zondaag in ’t Centrum
Op zondag 20 februari vanaf
16.00 uur geeft De Oenoemoeloeke 5 een unplugged concert in
café ’t Centrum in Horst. Het
repertoire van de band is dusda-

0 
( LQIR#VLMEHUVERXZEHGULMIQO
: ZZZVLMEHUVERXZEHGULMIQO

Basisschool

Onder de Linde
Aanmelden leerlingen basisschool
“Onder de Linde” Hegelsom
Kinderen die vóór 1 mei 2012 vier jaar worden,
kunnen worden aangemeld voor het schooljaar
2011-2012.
Dit kan op vrijdag 18 maart tijdens het inloopmoment van 09.00 tot 10.30 uur. Ouders/verzorgers
zijn dan samen met hun kind van harte welkom. Als
u al een inschrijfformulier hebt ontvangen, gelieve
u dit ingevuld mee te brengen.
Wilt u iets meer over onze school weten, dan bent
u van harte welkom op de informatieavond op
dinsdag 1 maart. Deze avond begint om 19.30 uur.
U krijgt op die avond ook de nodige informatie over
het Kindcentrum. Hiermee starten we aan het begin
van de grote vakantie.

Gennep, Helden, Horst, Kessel,
Plasmolen, Venlo en Venray. In de
nabije toekomst wordt de serie uitge-

breid met de Streekbon High Tea, de
Streekbon Dagje Uit en de Streekbon
voor de Vet Coole jeugd.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de directie
(077- 3984777)
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Museum de Kantfabriek

Nieuwe kanttentoonstelling
In Museum de Kantfabriek start vanaf 12 februari de tentoonstelling ’Er loopt een rode draad doorheen’. In het
monumentale pand is, naast de oude kantmachines en de geschiedenis van de textielindustrie in Horst en omstreken, hedendaagse draadkunst te zien. Tentoongesteld worden objecten van leden van Experikant-Nederland en
KantelinK-België.
Experikant (samenvoeging van
experimenteel en kant) uit Nederland
bestaat voor een groot gedeelte uit
docenten die binnen de eeuwenoude
traditie nieuwe wegen proberen te vinden. Het woord kant wordt nog steeds
verbonden met kraagjes, zakdoekrandjes en prachtige frêle doopjurkjes.
Maar de leden van Éperikant houden
zich op experimentele wijze bezig met
het vervaardigen van kant en gaan
daarbij uit van de traditionele technieken. Losse draden zijn nog steeds het
basismateriaal maar de toevoeging van
andere materialen zoals handgeschept
papier, zelf vervaardigde vliezen, zilver
en metaaldraad geven de werkstukken
een bijzondere uitstraling. Een ieder
werkt geheel zelfstandig in eigen stijl.

Soms wordt echter voor een gezamenlijk thema gekozen. Op bijeenkomsten
worden dan de vorderingen of problemen besproken. Zo kan de visie van
de één erg inspirerend werken op de
ander. De leden van Experikant nemen
regelmatig deel aan wedstrijden en
exposities in binnen- en buitenland.
KantelinK (KantelinK verwijst naar
de Koninklijke Kunstkring waaruit de
groep geboren is) uit België ’kantelt’
de kant naar hedendaagse vormen
en ’linken’ deze aan de historische
kantoefening in Sint Truiden, zodat de
Vlaamse tradities behouden blijven
voor het nageslacht. De groep bestaat
uit enthousiaste afgestudeerden van de
Haspengouwse Academie die zich hebben verenigd en hun werkplek hebben

in de Koninklijke Kunstkring de Zoutkist
in Sint Truiden. Eén van hun doelstellingen is om nieuwe kanttechnieken
aan te leren en deze op eigentijdse
wijze te verwerken en door te geven
aan geïnteresseerden. Naast genoemde
activiteiten houdt men zich ook bezig
met aanverwante, transparante textielen kunstvormen.
Nu beide groepen elkaar ontmoeten blijkt dat er veel overeenkomst is
in de ontwikkeling die is doorgemaakt.
Op de expositie ’Er loopt een rode
draad doorheen’ ziet men objecten
en doeken met een grote variatie in
vormgeving en gekozen materialen en
werkwijzen. De tentoonstelling loopt
van 12 februari tot en met 15 mei 2011
in Museum de Kantfabriek in Horst.

ZONNEPANELENSUNBUSMIDEITE
www.carmentis.nl

077 - 744 00 30

Kent u iemand...
...die geïnteresseerd is in een
leuke bijbaan? Die vanuit zijn
eigen huis zou willen werken?
Die zijn eigen uren zou willen
werken? Die wil verdienen wat
hij waard is?

Rockband Bones
in d’n Toerstop
Wegens succes in voorgaande jaren staat zaterdag 19 februari Rockband
Bones nogmaals op het podium in café d’n Toerstop in Melderslo.
Rockband Bones is afkomstig
uit Noord-Limburg en staat garant
voor een avond ’serious rock’. Aan
podiumervaring geen tekort. Naast
Limburg geniet Bones ook bekendheid in Brabant, Overijssel, Drenthe,
Gelderland, Zeeland en België.
Rockband Bones is opgericht in
2000 en bestaat uit: Marcel Aarts, Leon
Gooren, Jos Muysers, Patrick Frencken,
Ern Clevers en Bart Wilmsen. Op de

setlijst van Bones staan enkel en alleen
covers.
Door de geraffineerde muziekkeuze, mede bepaald door de zeer uiteenlopende muzikale voorkeuren van
de bandleden zelf, zorgt een optreden
van Rockband Bones altijd voor een
muzikale verrassing.
Aanvang 21.30 uur in d’n Toerstop,
Broekhuizerdijk 27 in Melderslo. De
toegang is gratis.

www.werkvanhuis.nl
code 001

DENDRON COLLEGE:
de persoonlijke school

Open Huis
bruari van
nderdag 24 fe

Do

16.30 - 20.30

Arabische & EuroAfrikaanse wereldmuziek in Horst
Woensdag 23 februari is de Arabier Haytham Safia met zijn kwartet te
gast op het podium van Cambrinus in Horst. De muziek van Haytham Safia,
geboren in Jerusalem, heeft zijn wortels in diens Palestijnse achtergrond.
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Weemen Drukwerk & Communicatie, Horst
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Het publiek hoeft van deze virtuoos
geen orthodox Arabische muziek te
verwachten. Met het karakteristieke
geluid van de Ud, de Arabische luit,
gaat hij behoorlijk onorthodox aan de
slag en schroomt niet om de typische
structuur van Arabische muziek te
vermengen met invloeden van overzee.
Het is verrassend hoe hij klassieke
muziek, jazz, Oosterse en Afrikaanse
klanken laat samenvloeien tot een
meeslepend geheel dat voortdurend
boeit en onafwendbaar meevoert naar
een climax. De magie is bij Safia en zijn
band steeds voelbaar en aangenaam
dreigend aanwezig. De Ud verdient er
een prominente plaats en de manier waarop Haytham Safia daaraan

werkt, oogst alom bewondering. Alle
gedachten aan een streng academisch
of stoffig imago maken plaats voor
vervoering. Haytham Safia is klassiek geschoold en toont een totale
beheersing van zijn instrument en laat
genereus verschillende muziekstijlen in
zijn ‘wereldmuziek’ toe. Het Haytham
Safia Quartet wordt verder gevormd
door Hanneke Ramselaar op hobo, Eva
van der Poll op cello en de Sudanese
percussionist Osama Mileegi, die velen
zullen kennen als de virtuoze percussionist in het NO Blues-project, waartoe
ook Haytham Safia behoort. Dit concert
begint om 20.30 uur. Meer informatie
is verkrijgbaar via 077 398 30 09 en
www.cambrinusconcerten.nl
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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
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur

America

zo 20 februari 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Murphy’s Quiz Night

Kerkdiensten

zo 20 februari 18.00 uur
Locatie: Liesbeth’s Grand Cafe

America

Ben Saunders live

Broekhuizenvorst

Broekhuizen

zo 20 februari 20.00 uur
Locatie: de Lange

zondag

Buutavond

Oenoemoeloeke 5

zaterdag

za 19 februari
Organisatie: c.v. de Blauwpoet
Locatie: Loods van Leendert

zo 20 februari 16.00 uur
Locatie: Café ’t Centrum

Grubbenvorst

Truujebal

di 22 februari
Locatie: Boëms Jeu

Evertsoord
Peelbal

za 19 februari 21.11 uur
Locatie: De Smelentos

Kindermiddag
zo 20 februari 13.11 uur
Locatie: de Smelentos

zondag

Hegelsom

di 12 februari t/m 15 mei 2011
Locatie: Museum de Kantfabriek

za 19 februari 20.00 uur
Locatie: ’t Stammineke

Lezing over Griendtsveen

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

Info-avond Vrije Akker

zondag

zondag

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
18 t/m 24 februari
Tandarts Deckers
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14

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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Gekke Maondaag

wo 23 februari 21.00 uur
Organisatie: LGOG Kring Ter Horst
Locatie: De Leste Geulde

ma 21 februari 9.00 uur
Locatie: Centrum Grubbenvorst

Melderslo
Bones

Heilige mis

Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

zaterdag

09.00
09.00

Meterik

Melderslo

Prinsenreceptie Maik I

za 19 februari 21.30 uur
Locatie: OJC Knor

zaterdag
maandag
donderdag

za 19 februari 20.11 uur
Locatie: Mèrthal

Hobbyschilders

Meterik
zaterdag

Loco Loco Discoshow

zo 20 februari
Locatie: De Locht

za 19 februari 20.30 uur
Locatie: OJC Niks

Sevenum

Club du Longue

za 19 februari 19.00 uur
Locatie: de Gatserie

Sevenum

zo 20 februari 14.30 uur
Organisatie: de Balkers
Locatie: de Sevewaeg

Swinds-festival

Swolgen

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag

Swolgense Revue
vr 18 t/m zo 20 februari
Locatie: Bokkenstal

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

Swolgen
zondag
dinsdag

za 19 februari 22.00 uur
Locatie: de Lange

zo 20 februari 15.00 uur
Organisatie: TEMA
Locatie: aula Dendron College

zondag

Jeugdbal

Tapzingen

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis
Leesmis

zondag
donderdag

za 19 februari 22.00 uur
Locatie: De Buun

09.30

10.00

Meerlo

Danny Giles Band

09.45

Heilige mis

zo 20 februari 14.11 uur
Locatie: mfc de Zwingel

Hardknor

19.00

19.15

Prinsenreceptie René I

vr 18 februari 19.00-22.00 uur
Locatie: B2 (voorheen de Vlies)

19.15

Heilige mis

Lottum

Prinsenbal ’t Trefpunt

10.00

Kronenberg

za 19 februari 21.30 uur
Locatie: d’n Toerstop

do 17 februari 20.00 uur
Organisatie: Maaike en Moniek
Locatie: ’t Gasthoes

10.00

Horst (Lambertus)

Wa-Wa bal

(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

Heilige mis

Expositie ‘Er loopt een
rode draad doorheen’

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

Venlo

Heilige mis

Griendtsveen

wo 23 februari 20.30 uur
Locatie: Cambrinus

Huisartsenpost

Heilige mis

ma 21 februari 21.30 uur
Locatie: Blok 10

Haytham Saﬁa

Horst

Heilige mis

Broekhuizenvorst

zaterdag

Contra

Grubbenvorst

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

Pedro Delgados

vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

DE 3VROUWEN

Rehoboth

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

zondag
maandag
woensdag

vloerreiniging
en

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

De tijden die hier zijn
afgedrukt zijn standaardtijden.
Voor afwijkende tijden van
kerkdiensten verwijzen wij
u naar de desbetreffende
parochie.
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Marijn Poels brengt ﬁlmprijs
naar Kenia
Filmmaker Marijn Poels uit Meerlo ontving zaterdag zijn eerste internationale filmprijs, de Dodie Spittal Award.
In zijn speech liet hij echter weten dat hij de prijs niet zal houden.
Poels won de Dodie Spittal Award
met zijn film ’The Voice of 650 Million
Times One’ die hij een jaar geleden
opnam in Kenia en Vietnam. De
award geeft hij aan een Keniaanse
kunstenaar die het beeld zal verwerken in een monument. Dit was
zijn speech:
“Ik heb met het maken van de
film geen levensgevaarlijke risico’s
gelopen, ik hoefde niet bang zijn om
vervolgd te worden in mijn eigen land
of omgeving. In tegenstelling tot de
personen die ik heb mogen filmen.
Personen met een handicap die in
hun eigen omgeving niet worden
geaccepteerd, mensen die – bovenop
de armoedeproblematiek – worden gestigmatiseerd, verkracht en
genegeerd door hun eigen omgeving.
Het is vooral hun moed geweest om,
ondanks dreigingen van buitenaf, op
te staan voor hun rechten. Daarbij
vallen al mijn risico’s in het niet. Ik zal
eigenhandig deze award naar Kenia
brengen. Daar zal de award worden
geïntegreerd in een stenen monument die we in het midden van de
grootste sloppenwijk van Afrika, the
Kibera slum, zullen plaatsen.”
Voor meer informatie over de film
www.thevoiceof650million.com

Foto: PHOS Brussels

Swinds wil jeugdige
blaasmuzikanten
enthousiasmeren
Op zondag 20 februari wordt het eerste Swinds-festival gehouden in
de aula van het Dendron College in Horst. Doelstelling van het festival is
om jeugdige blaasmuzikanten kennis te laten maken met lichte muziek.
Swinds staat voor ‘swing voor
winds’ oftewel swingende muziek
gespeeld door blaasmuzikanten. Al
jaren organiseert TEMA uit Meterik in
nauwe samenwerking met de plaatselijke Muziekvereniging Concordia
een tweejaarlijks muziekevenement
waarbij harmonie- en fanfarekorpsen zich in het genre lichte muziek
kunnen presenteren. TEMA werd
enige tijd geleden uitgenodigd door
Kunstfactor, het landelijk instituut
voor de amateurkunst, om met de
Koninklijke Nederlandse Federatie voor
Muziekverenigingen en de Bond voor
Orkestdirigenten na te denken over
de vraag hoe de lichte muziek bij de
jeugd beter onder de aandacht kan
worden gebracht en toegankelijker
kan worden gemaakt. Daaruit is de
Swinds-formule voortgekomen.
Vier gerenommeerde componisten
kregen vervolgens opdracht om
muziekwerken in verschillende
muziekstijlen te componeren. TEMA
heeft drie muziekopleidingen in het
Floriadegebied bereid gevonden om

enkele leerling-orkesten, variërend van
40 tot 65 muzikanten, samen te stellen. Leerlingen van Kunstencentrum
Jerusalem Venray, Kunstencentrum
Venlo en Kreato Centrum voor de
Kunsten zijn druk aan het repeteren
om tijdens de festivaldag de gecomponeerde werken ten gehore te brengen.
In de ochtenduren volgen de orkesten
workshops onder leiding van de componisten die de betreffende composities hebben gemaakt.
Tijdens het middagdeel zullen de
orkesten de composities voor het publiek uitvoeren. Aansluitend zullen alle
160 muzikanten gezamenlijk nog een
finalewerk ten gehore brengen waarin
alle muziekstijlen zijn opgenomen.
De hele dag is vrij toegankelijk voor muzikanten en dirigenten.
Het middagprogramma begint om
15.00 uur en publiek is vanaf dan
uitgenodigd om de resultaten van de
workshops te komen beluisteren. Voor
publiek is de toegang ook gratis, maar
men is vrij om een vrijwillige bijdrage
te doneren ter dekking van de kosten.

Speciale voorjaarsactie
Ontharen bikinilijn en onderbenen

nu

€300,-

Ontharen oksels

nu

€120,-

Behandeling met de modernste (laser)technieken door dermatologen,
huidtherapeuten en verpleegkundigen van VieCuri Medisch Centrum.
De Huidlaserkliniek biedt u behandelingen voor:

Dr. Suzanne
Verleisdonk-Bolhaar
dermatoloog

overbeharing
couperose en wijnvlekken
overmatig zweten
microdermabrasie

VieCuriVitaal
Merseloseweg 130
5801 CE Venray
T 0478- 52 27 77
www.viecurivitaal.nl

• fruitzuurpeeling
• elektrisch epileren
• cosmetische spataderbehandeling

Tegen inlevering van deze coupon
worden de kosten van de intake
éénmalig van het factuurbedrag
afgetrokken.*

Kijk voor meer informatie over de
Vitaal Huid- en laserkliniek op:
www.vitaalhuidlaser.nl

*Alleen geldig bij afname van de voorjaarsactie aanbiedingen.

✁

•
•
•
•

Speciale actie voor lezers
Hallo Horst aan de Maas:

Intake-kosten bedragen voor ‘ontharen oksels’  20,en voor ‘ontharen bikinilijn en onderbenen’  40,-

