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Koud maar gelukkig zonnig en droog

Fraaie Gekke Maondaags
optocht Grubbenvorst
Grubbenvorst stond afgelopen maandag in het teken van de Gekke Maondaag. Om 09.00
uur in de ochtend werden alle Plagge en Plagginne op het Pastoor Vullinghsplein door middel
van kamerschoten geattendeerd op Gekke Maondaag. Na de boerenbruiloft die om 10.00 uur
voor het oud-raadhuis plaatsvond, volgde in de middag een bonte stoet door de straten van het
Plaggerijk. Het thema ‘Laef dich oét’ kwam daarbij ruimschoots aan bod. In tegenstelling tot
voorgaande jaren hadden de Plaggenhouwers gelukkig droog en zonnig weer.

Consument juicht komst
Albert Heijn toe
Is er een invulling gevonden voor het al jaren leegstaande pand aan de Steenstraat, is het weer niet goed.
De mogelijke komst van Albert Heijn in Horst stuit op veel bezwaren. Vooral de ondernemers staan niet te juichen.
De ondernemers vrezen de
concurrentie en hebben besloten de
handen in elkaar te slaan. Daarom
zien ze af van hun voornemen om in
de zomermaanden op zondag
geopend te zijn. Ze willen één front
vormen tegen de mogelijke komst
van de grootgrutter. Wethouder
Litjens heeft eerder aangegeven geen
mogelijkheden te hebben om de
komst tegen te houden, los van de
vraag of hij dat zou willen.
In de hele discussie komt de klant

zelf tot nu toe nauwelijks aan bod.
Terwijl die de komst van Albert Heijn
juist in grote mate toejuicht. Op de
poll die HALLO enkele weken geleden
publiceerde, blijkt dat het merendeel
van de Horstenaren enthousiast is: liefst
76% is vóór de komst van een nieuwe
supermarkt. De mensen die hun keuze
op onze site toelichten, spreken vooral
de hoop uit dat de toenemende concurrentie tot prijzenstunts zal leiden. De
Horster supermarkten, en dan met
name de Plus, krijgen zelf de zwarte

piet toebedeeld: ze zouden te weinig
ondernemen voor de klanten en de
service zou onvoldoende zijn. Een
andere reactie luidt: in het verleden
hebben de supermarkten zelf de
kruidenierswinkels, bakkers en slagers
weg geconcurreerd. Het is de survival
of the fittest! Met de mening van
de consument als ruggensteun voor
Albert Heijn, zullen de Horster ondernemers naar inventieve middelen
moeten grijpen om de (komst van)
AH te dwarsbomen.

Vorig jaar hadden de
Plaggenhouwers uit Grubbenvorst
te kampen met sneeuw, maar
deze keer waren de weergoden de
Gekke Maondaagsvierders goed
gezind. Onder een stralend zonnetje
trokken bonte groepen, wagens
en een enkele ‘faatse’ mee door
de straten van het aspergedorp.
De 28 deelnemende groepen en
wagens maakten daarbij dankbaar
gebruik van het motto ‘Laef dich oét’.
De kleurrijke en goed verzorgde
optocht werd gadegeslagen door naar
schatting meer dan duizend mensen.
Actuele onderwerpen die aan bod
kwamen werden fraai uitgebeeld
door de jeugd met onder anderen
‘De Prinssenbruudjes met Plaggeprins
zukt vrouw’ en ‘De Maeters met een
Mobiel Team Fijnstof meeting’.
Aan bod kwam verder de
plaatsing van het kloostercarillon
in het Ursulinenpark, de eerste
Grubbenvorster Leefdesparade en
de opleving van de gemengde
zangvereniging. FC Stamboys
brachten een groet vanuit Venetië
met daarbij passende kleding. En
WikiLeaks krijgt tijdens de carnavalsdagen concurrentie van GradaLeaks.

De optocht werd afgesloten met
prins Joop I (Giebels) en z’n twee
adjudanten Pim Gubbels en Tom
Pelzer.
De uitslag van de optocht luidt als
volgt:
Jeugd
1 Stan en Bob Hegger met Braek
d’r oét
2 De Prinssenbruudjes met
Plaggeprins zukt vrouw
3 Bas en Ken met Gezelligheid kos
gen geld
Faatse
1 Grada met Grada Laeks.nl
Groepen
1 Aspargos met Aspargos laeft zich
oét vur eur trioos
2 De Megjes van de Raod met Weej
hebbe ôs oetgelaefd
3 De Friemelaers 2x11 met Weej laeve
ôs (nog) oét
Wagens
1 FC Stamboys met Vanoét Venetie
met Ein sjieke snoet, laeve weej os
oét
2 Gemengde Zangvereiniging met
Weej laeve wir hiélemaol op
3 VC Beejein Gerâpt met Weej gaeve
Grubbenvorst kleur
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Van der Laan-subsidies

De zondagavond afsluiten met Jan Droesen

Stimulering woning- Duizend keer Beat Westcoast &
bouwprojecten
Hits op Radio Reindonk
Om de economische crisis te bestrijden heeft de regering in 2009 een
aantal maatregelen genomen. Om de realisatie van nieuwbouwprojecten te
stimuleren werd een bedrag van 395 miljoen euro beschikbaar gesteld in
de vorm van de zogenaamde Van der Laan-subsidie. Gemeenten konden in
drie tranches subsidie aanvragen bij het ministerie. In het kader hiervan is
in Horst aan de Maas gestart met de bouw van in totaal 115 woningen,
hiervan is een gedeelte inmiddels gerealiseerd.
Om in aanmerking te komen voor
de subsidieregeling moet de bouw van
de projecten voor 31 december 2010
zijn gestart. Tijdens een controle van
de derde tranche in januari is gebleken

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
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dat volgens de regeling gestart is met
de bouw van 38 woningen voor deze
uiterlijke aanvangsdatum. Het betreft
een drietal projecten, waaronder het
plan De Triade in Horst en Veilinghof
in Lottum.

’Casco’ kopen
voor een lagere prijs
Voor de verkoop van woningen
in plan Veilinghof in Lottum heeft de
ontwikkelaar samen met het betrokken makelaarskantoor een aantal
interessante kortingsacties bedacht.
Het is mogelijk de woningen ‘casco’
te kopen voor een lagere prijs. De
woningen van mensen die naar plan
Veilinghof verhuizen worden met korting verkocht aan potentiële kopers.
Op deze wijze wordt het probleem
van de stagnatie in de woningmarkt
bij de oorzaak aangepakt. Mensen
willen in de huidige woningmarkt
pas een woning kopen, als zij een
koper voor hun eigen huis hebben
gevonden. De stimulering van nieuwbouwprojecten draagt op deze wijze
tevens bij aan de doorstroming op de
woningmarkt.
In de gemeente Horst aan
de Maas is gestart met in totaal
115 woningen, waarvan inmiddels een gedeelte is gerealiseerd.
Het betreft woningen in de kernen
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst,
Lottum, Swolgen, Tienray en Horst.
Het totale subsidiebedrag dat voor
deze projecten is ingezet bedraagt
ruim 1 miljoen euro.

Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
norbert@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
dorothe@hallohorstaandemaas.nl
Linda Cox
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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.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Afgelopen zondag slingerde Jan Droesen (59) uit Broekhuizen zijn duizendste radioprogramma van Beat
Westcoast & Hits (BWH) bij Streekomroep Reindonk de ether in. Hij had de uitzending eerder al opgenomen om
hem samen met vrienden en bekenden te beluisteren in De Buun op zondag 20 februari. Jarenlang was BWH op
zondagavond tussen 22.00 en 24.00 uur te horen. Vanaf januari dit jaar is het programma in verband met de
nieuwe programmering twee uur naar voren geschoven en voortaan te beluisteren van 20.00 tot 22.00 uur via de
streekomroep.

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

6k^ÄiHijY^d

Horsterweg 39D Castenray
Tel. 0478 571341

Jan Droesen is geboren op de
Meterikseweg op de grens van Horst
en Meterik en woont sinds zijn huwelijk met Tiny in 1974 in Broekhuizen.
Droesen is een ‘sixties freak’ maar is
niet alleen in de sixties blijven hangen. Hij bezoekt net zo gemakkelijk
een rockconcert van bijvoorbeeld Deep
Purple of The Eagles terwijl hij ook
graag een (populair) klassiek concert
opzoekt.

Het begon in
Sevenum
Het radio maken begon allemaal
begin 1989 toen in Sevenum de lokale
omroep (LOS) werd opgericht. Mensen
wisten dat Jan een verzameling singletjes en lp’s had en nodigden hem
uit voor de oprichtingsvergadering. En
van het een kwam het ander. Droesen:
“Mijn eerste programma heette ‘Terug
naar de jaren zestig’. Dat viel blijkbaar
in de smaak want enkele maanden
later kreeg ik een tweede programma
dat ik ‘Beat Westcoast & Hits’ heb
genoemd. Die naam gaf mij meer mogelijkheden dan alleen maar muziek
uit de jaren zestig te draaien. Ik zei
vanaf het allereerste begin dat ik niet
alleen veertig plaatjes op de draaitafel
wilde leggen. Ik wilde ook over de
muziek vertellen en zo een informatief
muziekprogramma maken”, aldus een
terugkijkende Droesen.

‘Met Jan Droesen
naar bed’
Jan maakte muziekspecials en
liet mensen reageren door ze een
top 5 in te laten sturen waardoor er
meer geluisterd werd. Een succes dat
tot op de dag van vandaag staat als
een huis. “Luisteraars spreken me
er op straat over aan. Maar ja, die
mensen zijn vaak zelf ook gek op de

jaren zestigmuziek”, aldus Jan. Feit
is, dat er bijna geen radiozender te
vinden is die in deze vorm, muziek
en informatie verpakt in een ‘golden
oldie’s programma’ en dat uitzendt.
Onlangs maakte hij nog een amusante
gebeurtenis mee met één van zijn
trouwe luisteraars. Droesen: Ik zat met
mijn vrouw Tiny in de auto onderweg
van Lottum via Broekhuizen naar
Horst. We brachten een vrouwelijke
passagier naar Horst. Ik reed en zei
niet veel maar toen ik ook wat wilde
zeggen, herkende de vrouw mijn stem
en vroeg of ik degene was die dat programma bij Radio Reindonk maakte. Ik
beantwoorde haar vraag bevestigend
waarop zij zegt: ‘Ik ga altijd op zondagavond met Jan Droesen naar bed’.
Gelukkig kon mijn Tiny daar ook hard
om lachen”, aldus de sympathieke
programmamaker.
Jans eerste spraakmakende uitzending die de landelijke pers haalde
was toen hij The Fortunes live in de
studio had zitten. Dat gebeurde later
ook met ondermeer Dave Berry, Dave
Dee, Dozy, Beaky, Mich & Tich, Peter
Koelewijn en Armand. Doordat Jan
samen met de stichting Horst Music
Beatnight organiseerde kreeg hij ook
contact met de artiesten waardoor
de link naar zijn radioprogramma
gemaakt kon worden. Elk programma
vergt een degelijke voorbereiding, zo
ook Beat Westcoast & Hits. Daarmee is
de muziekliefhebber zo’n twee à drie
uur per week kwijt. “In het begin ligt
het hele bureau bezaaid met hitboeken uit diverse landen en schrijf ik
een A4-tje vol. Van iedere plaat schrijf
ik twee regels op, de rest zit in mijn
hoofd.”

Unieke formule met
‘golden oldies’
Zelf heeft Jan nooit muziek

gemaakt. “Ik heb blijkbaar geen
maatgevoel. Ook één vierkante meter
dansvloer is voor mij voldoende. Wel
ben ik eind jaren zestig manager
geweest van de roemruchte Horster
band Desolation. Die band repeteerde
bij ons thuis met daarin Mart van Rens,
nu uitbater van muziekcafé De Buun.
In 1990 kwam Mart weer in beeld
omdat hij samen met Ley van Rens de
reünie ‘Horst Music Jaren Zestig’ organiseerde. Toen Mart zijn café opende
was dat dus een optelsom voor mij en
een plek die helemaal past in de geest
van mijn muzikale voorkeuren”, aldus
de Broekhuizenaar.

Nieuwe uitzendtijden
is wennen
Intussen presenteert Jan Droesen
al 22 jaar BWH en is zijn echtgenote er
aan gewend dat hij op zondagavond
niet thuis is. “Tiny valt het al bijna niet
meer op dat ik elke zondagavond niet
thuis ben, het is voor haar de normaalste zaak van de wereld geworden”,
lacht Jan. Voor de duizendste uitzending heeft hij een selectie gemaakt
van muziek uit de eerste uitzendingen
in 1989 uit ‘Terug naar de jaren zestig’
en ‘Beat Westcoast & Hits’. “Het leuke
is dat ik af en toe nog een mooi stukje
muziek ontdek dat ergens op een
grijze lp staat en nog nooit is gedraaid.
Dat geeft me echt een kick”, zegt
Droesen. Op de vraag of de nieuwe
programmering met een gewijzigde
uitzendtijd voor BWH meer of minder
luisteraars oplevert zegt Jan: “Het wijzigen van de uitzendtijd brengt zowel
positieve als ook minder positieve
reacties teweeg. De stand is ongeveer
15 stemmen positief en 25 minder
positief. Veel mensen sluiten blijkbaar
het weekend om 24.00 uur af met
Beat Westcoast & Hits. Nu is dat om
22.00 uur”, besluit hij het interview.
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Onenigheid
over koopzondagen
Winkeliers uit de gemeente kunnen het niet eens worden over het
aantal koopzondagen. Tijdens een extra bijeenkomst van de commissie
Ruimte konden de ondernemers een advies geven over hoe vaak de
winkels in Horst aan de Maas op zondag open moeten kunnen. De
emoties liepen af en toe hoog op tijdens de discussie over het onderwerp.
Het college van B&W heeft voorgesteld dat er voortaan twaalf koopzondagen komen voor de winkels in
de winkelcentra van Horst, Sevenum
en Grubbenvorst. Daarnaast mogen
alle bouwmarkten, tuincentra en
meubelzaken buiten de kernen iedere
zondag open zijn. Door een truc geldt
dat laatste al sinds 1 januari. Volgens
Frans Poels van Poels Meubelen zijn de
wekelijkse koopzondagen voor hem nu
al een succes. “In de eerste zes weken
van het jaar haalden we 60 procent
van onze omzet in het weekend.
Duizenden mensen komen op zondag
naar onze winkels en ik heb zo’n tien
mensen extra moeten aannemen
vanwege de koopzondagen. Het is niet
dat we zo graag op zondag open zijn,
maar we zullen wel moeten”, aldus
Poels, die met zijn laatste opmerking
verwijst naar de concurrentie van
retailcentra zoals die in Roermond en
van de verkoop op internet.

Het is pure
discriminatie
Jos van Lin van Marskramer in
Horst ziet de 52 koopzondagen voor
bouwmarkten en tuincentra met lede

ogen aan. “Het is pure discriminatie
als Interchalet wel open mag zijn en
ik niet. Zij verkopen een groot deel
van ons assortiment. Je kunt niet een
bepaalde branche een status aparte
geven”, aldus Van Lin. Ook Leon van
Port van TegelStudio Tienray wil zijn
winkel niet iedere zondag open doen.
“Wij zijn nog geen zondag open
geweest, maar ook onze omzet is in
de eerste weken van 2011 verhoogd.
De ergste crisis is voorbij. In Tienray
achten we 52 koopzondagen dus niet
nodig en onze buren zouden er ook
niet blij mee zijn”, aldus Van Port.
Wethouder Leon Litjens gaf tijdens
de bijeenkomst aan dat het volgens
hem onmogelijk is om het voor
iedereen goed te doen. Litjens: “De
detailhandel is divers. Het is moeilijk
om iedereen tevreden te stellen.”
Frans Poels sluit zich hierbij aan. “28
jaar geleden kwamen we er al niet
uit met de winkeliers in Horst. Dat
zal nooit gebeuren, daarvoor zijn de
belangen te divers. Wij moeten echter
regionaal opereren en over de grenzen heenkijken.”
Het plan wordt op 15 maart besproken tijdens de vergadering van de
gemeenteraad.

Start collecteweek
Reumafonds
Het Reumafonds start binnenkort met de jaarlijkse, landelijke
collecte. Ook in Grubbenvorst zal in de week van 27 februari tot en met
5 maart 2011 één van de ruim 65.000 landelijke vrijwilligers langs de
deuren komen om geld in te zamelen voor de bestrijding van reuma.
Reuma is een ingrijpende, vaak
onzichtbare ziekte die in Nederland
één op de vijf mensen boven de
twintig jaar treft. In totaal gaat het
om ruim 2,3 miljoen mensen die als

gevolg van reuma leven met pijn en
beperkingen. Het Reumafonds financiert onderzoek naar de ziekte, geeft
voorlichting en vraagt maatschappelijke aandacht voor de ziekte.

Wereldprimeur vislijnenmachine voor Catch Up

Wereld sportvissers gaat
veranderen
De Sevenumse hengelsportwinkel Catch Up heeft beslag weten te leggen op een exclusief dealerschap van een
vislijnenmachine. Oorspronkelijk is het idee en de ontwikkeling van de machine afkomstig van de familie Mitchell
(USA). De Europese variant van de machine wordt in Polen gemaakt. De eigenaar van Hengelsport Catch Up uit
Sevenum, Henk Gooren heeft de exclusieve rechten voor het dealerschap weten te bemachtigen. Begin april is de
machine, die rond de tweehonderd euro moet gaan kosten, te koop. Voor die tijd wordt een demonstratie ingepland waarvoor geïnteresseerden zich kunnen aanmelden.

Vislijnen naar keuze kunnen voortaan goedkoop en op maat worden gemaakt
Gooren spreekt over een sensationele machine die de wereld van
sportvissers op z’n kop zal zetten. “De
vislijnen die de machine vervaardigt
zijn bedoeld voor sportvissers met een
vaste hengel. Met de compacte machine is het mogelijk om binnen een
minuut bijna elke gewenste vislijn te
maken. Je kunt in feite een keuze maken voor elke gewenste lijn qua dikte,
lengte, onderlijn, dobber, loodgewicht
en haakje”, aldus de Sevenummer.

Visserswereld
op z’n kop?
Hij verwacht dat de machine eind
maart al in Sevenum te zien is als
demonstratiemodel. “Eerst wil ik alle
officiële documenten in mijn bezit
hebben voor het dealerschap. Op dit

moment zijn alle benodigde documenten door de familie Mitchell en Catch
Up ondertekend. Ik krijg die binnen
een paar weken toegezonden, waarna
ik naar Polen ga. De machine wordt
daar gemaakt voor Europa en ik wil
nadrukkelijk toezien op de kwaliteit
ervan.” De vislijnenmachine zal naar
verwachting door meerdere sportvissers samen worden aangekocht. Een
op maat gemaakte vislijn geheel
geënt op de sportvisser zelf is uniek.
Voor vissers waarbij het knopen van
een haakje aan een lijn dikwijls fout
gaat, biedt deze machine uitkomst.
Naar verwachting kost een op maat
gemaakte vislijn straks ongeveer 2
euro per stuk.
De visclubs binnen Horst aan de
Maas weten desgevraagd niets van
de komst van de vislijnenmachine af.

Volgens Gooren komt dat omdat het
nieuws officieel nog niet naar buiten is
gebracht.

Unieke machine naar
Sevenum
“Binnenkort hoop ik de vislijnenmachine in Sevenum te hebben. Ik
kan de werking van de machine wel
uitleggen maar dat zal de meeste
mensen niet veel zeggen. Dat is ook
de reden dat ik enkele demonstratiedagen wil plannen zodat men met
eigen ogen ziet hoe revolutionair de
vislijnenmachine is”, aldus Gooren.
Geïnteresseerden die een demonstratie willen bijwonen kunnen zich aanmelden. Aanmelding kan tot 31 maart
bij Catch Up Hengelsport, in Sevenum,
telefoon 077 467 11 53.

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl
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Ruim 6.000 2e hands boeken!
Curiosa uit jaren 50/60/70.
Steeds wisselende voorraad.
TerugBlik, Veemarkt 7a Horst
NIEUW: de WebWinkel van TerugBlik.
www.terugblikhorst.nl
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 - 22 67 65 05
COMPUTERPROBLEMEN? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Onderhoud, (draadloos) internet,
netwerken, overstap Windows7.
06-14511120.
Vakantie? Tsjechië
Te huur in omgeving Liberec/Tsjechië:
volledig ingerichte vakantieapp. tot 6
pers. met keuken, sat. tv. etc.
voor meer info zie www.chalupatara.cz,
of mail pavla.keiren@home.nl
tel 06-29164348
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.
Te huur: Champignoncellen
± 300 m2. Tel. 077-3983453.
VAKANTIEWONING ERTSGEBERGTE
Comfortabele 6 pers. vakantiewoning
in het Ertsgebergte Tsjechië voor zomer
en winter 077-3981101
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
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Afscheid na 28 jaar
brandweer

Geboren 18 februari 2011

Niene

Dochter en zusje van
Brigiet, Frank en Lois
van Rens
Van Merwijckstraat 13
5961 SB Horst

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

Lieve mensen, familie, vrienden en kennissen.
We hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd tijdens de
moeilijke dagen voor Kerst en na het overlijden van
Ôs Moeke en Oma

Jo Baltussen-Hendriks
Een woord, een gebaar, een kaart, bloemen.
Bedankt allemaal!
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 26 februari
om 19.00 uur in de RK kerk te Meterik
Kinderen en kleinkinderen Baltussen
Meterik

Wij zijn diep geschokt door het plotselinge overlijden van ons lid

Huurwoning gezocht in Horst
Met spoed gezocht huurwoning in
Horst voor moeder en kind. Wel met de
mogelijkheid tot aanvraag huurtoeslag.
Tel: 06-22829569

Pieter de Jong

ENGELS LEREN? Lessen in kleine
groepjes. Beginners, gevorderden en
conversatie. Overdag of in de avonduren. Inlichtingen: 0478-585340
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

Wij wensen Roma en de kinderen veel sterkte
om dit zware verlies te dragen.
Bestuur en leden van PDV De Luchtbode Horst.

Steigerhout en Teakhout meubels
voor binnen en buiten.
Blaktweg 69, Melderslo. 06-51 93 18 38
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Nu tijd voor bomen Leiplataan/linde
nu €52,50 Dakplataan nu €59,50
Leipeer, Sierappel, Magnolia Yell. river,
Liodendron enz. HORTENSIA’S (130 srt.)
Laurier, taxus v.a. €1,50 Meer info zie
website: www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg Maasbree
0640327108/ 0774653283
Te huur gevraagd Landbouwgrond
voor de teelt van bonen. Oppervlakte
0.60 Ha tot 2 Ha. Goede betaling.
Marc Kellenaers America 06-51028689/
077-4641761
Wie heeft afgelopen zaterdag tijdens
het Pielbal te Evertsoord mijn zwarte
jongens/herenjas meegenomen.
Op de voering zit een etiket met als
merknaam outfitters nation en op het
waslabel staat mijn naam Hans.
Bel 077-4673319
Cursus Weerbaarheid
Geschikt voor iedereen van de groepen
5 t/m 8 van de basisschool.
Start 17 maart a.s. Info: Jos Slots en/of
www.weerbaarheidnoordlimburg.nl
ASPERGE STERKERS (sters) gevraagd
voor in een kas in Sevenum. Vanaf half
maart t/m de eerste week van mei.
Werktijden zijn iedere morgen, wel
7 dagen per week. Serieuse interesse,
bel dan met 0621695748
Kroegentocht Mission
Maandag 7 maart Start 15.00 uur bij
Cafe de Beurs
Wie heeft afgelopen zaterdag 19 febr
mijn z.g.a.n. zwarte herenjas
(Jack & Jones) geleend bij het Piëlbal?
Naam en telefoonnummer staan op het
labeltje. Tel. 06-23270893.

Op vrijdag 18 februari stond MFC De Zwingel in Melderslo in het teken
van de brandweer. Hier werd toen afscheid genomen van They Hagens als
actief lid van brandweer Horst aan de Maas post Horst. They en zijn gezin
werden met diverse brandweerauto’s thuis opgehaald. Vervolgens vertrok
de colonne met zwaailicht en sirene naar het MFC in Melderslo. Hier werd hij
opgewacht door vele genodigden waaronder burgemeester Kees van Rooij.

Dankbetuiging
De belangstelling en de hartelijke blijken van medeleven na het
overlijden en bij de crematie van

Piet Janssen (van Drunes Piet)
hebben ons erg goed gedaan.
Wij willen iedereen hartelijk danken.
De zeswekendienst zal gehouden worden op 26 februari 2011
om 19.00 uur in de kerk van St. Jan Evangelist te Meterik.
Fam. Janssen
Neven en nichten

They kwam in 1983 bij de brandweer nadat hij was aangedragen door
zijn oom. Hij was altijd de collega met
een lach op zijn gezicht en men beschouwde hem als de vaderfiguur voor
zijn collega’s binnen het korps. They
was altijd een man van de praktijk. Dit
kwam niet alleen naar voren in het
dagelijkse brandweerwerk maar ook
bij de brandweerwedstrijden. Hij heeft
vele jaren mee gedaan in de wedstrijdploeg.

Door zijn tomeloze inzet van
28 jaar brandweer heeft de gemeente
besloten om hem op een bijzondere
wijze te onderscheiden. Burgemeester
Van Rooij reikte They daarom de
Vrijwilligersmedaille voor Openbare
Orde en Veiligheid uit. Met gepaste trots
nam hij de onderscheiding in ontvangst
waarna iedereen de gelegenheid had
om hem te feliciteren. De avond werd
voortgezet waarbij iedereen nog een
praatje kon maken met They.

Mogelijkheid tot
‘bouwen in eigen beheer’ in Kronenberg
Tot 2020 mogen in Kronenberg nog zestig woningen gebouwd worden.
Op basis van deze toekomstige bouwmogelijkheden wil de dorpsraad van
Kronenberg onder de inwoners peilen of er animo is voor ‘bouwen in eigen
beheer’.
Op 15 februari was er een raadsthemabijeenkomst van de gemeente
Horst aan de Maas met als thema
‘wonen’. Onderzoek is uitgevoerd naar
de bevolkingsgroei en woningbehoefte
voor de periode tot 2040. Hieruit blijkt
dat er tot 2020 een stijgende behoefte
is aan woningen en dat hierna de behoefte stabiliseert. De totale behoefte
voor de gemeente Horst aan de Maas
in de periode 2010 tot 2020 is vastgesteld op 1.200 nieuwe woningen.
Voor Kronenberg betekent dit
dat tot 2020 nog zestig woningen
gebouwd mogen worden. Twaalf
woningen hiervan worden rondom
de nieuwe Brede Maatschappelijke
Voorziening (BMV) gebouwd in de
periode 2011 tot 2014, drie aan de
Simonsstraat in de periode 2012 tot
2013 en zo’n dertig woningen zouden
gerealiseerd kunnen worden aan de
Meerweg in de periode 2015 tot 2020
omdat de gemeente hier een grondpositie heeft.
Tijdens deze avond is ook positief
gesproken over ‘bouwen in eigen
beheer’ (BIEB). Hierbij neemt een
groep toekomstige woningeigenaren
de rol van projectontwikkelaar op

zich. Dit zorgt voor kostenbesparing,
maar ook voor woningen die naar
individuele wensen worden gebouwd.
De gemeente ondersteunt dergelijke
initiatieven door zich hiervoor in te
spannen en te zoeken naar geschikte
locaties. Het aantal deelnemers is in
beginsel niet belangrijk. Wel wordt
geëist dat een initiatiefgroep zich op
professionele wijze laat begeleiden.
Vorig jaar is al eens een informatieavond georganiseerd naar aanleiding van de bouw van de nieuwe BMV.
Deze plannen waren achteraf gezien al
in een te ver stadium voor een ‘bouwen in eigen beheer’-initiatief.
De dorpsraad wil nog eens peilen
onder de inwoners of er animo is voor
een mogelijk BIEB-initiatief. Mensen
die op termijn een woning willen
bouwen in Kronenberg of die meer
willen weten over wat BIEB inhoudt
en betekent, kunnen dit voor 31 maart
kenbaar maken bij de dorpsraad via
kronenbergdorpsraad@home.nl Bij
voldoende animo wordt een informatieve avond georganiseerd waarin de
mogelijkheden besproken worden.
Hierna wordt in april bekendgemaakt
hoe de dorpsraad hiermee verder gaat.
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Communiceren met
uw huisdier
Op vrijdag 25 maart vindt bij Dierenspeciaalzaak Faunaland van
Grootel een spreekuur ‘communiceren met uw huisdier’ plaats. Medium
Anne-Marie Canjels is op deze dag in de zaak aanwezig om op een
bijzondere manier met huisdieren te ‘praten’ en eventuele problemen
op te lossen.
Soms hebben mensen problemen
met hun huisdier die ze niet kunnen
oplossen omdat ze niet met hun huisdier kunnen praten. Of de hond of kat
heeft lichamelijke klachten waar geen
medische oorzaak voor is. Soms komt
het voor dat een dier een gedragspatroon heeft dat de baas niet begrijpt
en dit patroon daardoor niet kan veranderen. Ook angsten komen voor bij
dieren maar hier kan men vaak niets
aan doen omdat men niet weet waar
ze vandaan komen. Medium AnneMarie Canjels kan communiceren met
uw huisdier. Mensen kunnen via haar

De Stichting Horster Landschap bevordert al jaren met succes de
inzaai van bloeiende akkerranden. In samenwerking met boeren worden
in het voorjaar, stroken van drie tot zes meter landbouwgrond ingezaaid
met een éénjarig bloemenmengsel van circa vijftien bloemsoorten. De
inschrijving hiervoor is nu gestart.
worden. Daarnaast zaait Horster
Landschap in samenwerking met
landeigenaren kleinschalige percelen
in met rogge of haver voor niet commerciële doeleinden, een natuurlijke
impuls aan het agrarisch landschap
en buitengebied.
Iedereen die mee wil doen kan
telefonisch contact opnemen met
Ton Hoeijmakers via telefoonnummer
077 398 25 52 of per email
info@horsterlandschap.nl

Locaties voor
hondentoilet in
Kronenberg gezocht
Uit de enquête die de dorpsraad in 2007 in het kader van het DOP-II
heeft gehouden blijkt dat in Kronenberg hondenpoep een van de
grootste ergernissen is. Een of meerdere hondentoiletten kan deze vorm
van overlast beperken en daarom is de dorpsraad samen met de
gemeente Horst aan de Maas op zoek naar geschikte plekken in
Kronenberg om zo’n hondentoilet in te richten.
Aan een juiste keuze kunnen
veel haken en ogen zitten, daarom
vraagt de dorpraad de inwoners van
Kronenberg om mee te zoeken. Een
geschikte locatie moet in ieder geval
voldoen aan de volgende voorwaarden:
• direct of indirect verlicht zijn
• geen overlast bezorgen
• veilig te bereiken voor bezoekers
en reinigingsdienst
• zoveel mogelijk geïntegreerd zijn
in omgeving
• maximaal 500 meter van elke
woning liggen

Usee en M@xx

Uitgaan voor jongeren tussen
tien en veertien jaar
Het uitgaan in Horst is voor de jongste jeugd flink veranderd. Door te weinig bezoekers werd De Vlies in 2008
gesloten en er zou één vereniging komen voor uitgaansactiviteiten voor jongeren: Mixx Beheer. HALLO Horst aan de
Maas liep enkele avonden mee met de activiteiten van het nieuwe jeugdwerk in Horst.

vragen stellen aan hun huisdier. Ook
magnetiseert Anne-Marie waarbij
klachten verminderd kunnen worden.
Bezoekers kunnen hun huisdier op
deze dag natuurlijk meenemen, maar
als dit teveel stress oplevert is een
duidelijke foto waar de ogen van het
dier opstaan ook voldoende.
Baasjes die interesse hebben
in dit spreekuur dienen zich snel
in te schrijven bij dierenspeciaalzaak Faunaland van Grootel aan de
Hoofdstraat in Horst, er zijn nog enkele plaatsen vrij. Het spreekuur duurt
van 17.00 tot 21.00 uur.

Start inschrijving
bloeiende
akkerranden

Op het moment dat de bloemen
in bloei staan vormen ze mooie
bloemenlinten in het agrarische
landschap. Vlinders, hommels en
diverse soorten vlinders verzamelen
nectar en stuifmeel op de fleurige
bloemen. Na de bloei trekken de
zaden allerlei zaadetende vogels
aan.
Horster Landschap stelt het
bloemenmengsel beschikbaar
dat vanaf half april ingezaaid kan
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• zo min mogelijk bij kinderspeelplaatsen
• zo min mogelijk in de plantsoenen.
Iedereen is welkom om
suggesties door te geven. Dat
kan voor 7 maart per mail naar
kronenbergdorpsraad@home.nl of
per telefoon, Dianne Spreeuwenberg
077 467 13 14. Alle suggesties worden besproken in een werkgroepje
voordat ze worden doorgegeven aan
de gemeente. Geïnteresseerden om
deel te nemen in deze werkgroep
kunnen zich aanmelden via bovengenoemde mail of telefoonnummer.

Onder Mixx Beheer vallen de jongerenverenigingen Usee (10-12 jaar),
M@xx (12-14 jaar) en OJC Niks (vanaf
16 jaar). OJC Niks blijft op haar plek
aan de Doolgaardstraat; het enige dat
verandert, is de overkoepelende organisatie Mixx Beheer. De activititeiten
van Usee en M@xx worden gehouden
in het pand ‘B2’, de oude Vlies, dat
ook wordt verhuurd aan andere verenigingen zoals Disco ’t Trefpunt. Ook
wordt er op dit moment nog gewerkt
aan een uitgaansgelegenheid voor
jongeren tussen 14 en 16 jaar.
In de zaal die de meeste
Horstenaren kennen als De Vlies is
het flink versierd met carnavalsvlaggen, slingers en ballonnen. Maar ook
hangen er rode hartjesballonnen: het
is ‘Valentine’s party’ bij Usee en
M@xx. Er wordt gedanst en er worden spannende opdrachten tussen
jongens en meisjes gedaan: het is
niet voor niets Valentijn.
Usee organiseert eens in de twee
weken uitgaansavonden voor jongeren van tien tot en met twaalf jaar,
en met succes. “Het is superleuk om
hier te komen,” zegt Remco Martens
(12), “je kunt hier uitgaan, maar ook
spelletjes doen. Ik ga hier vaak met
vrienden airhockeyen.” Gemiddeld
trekt Usee zo’n zeventig bezoekers
per avond. Deze avond rennen de
jongens en meiden achter elkaar aan
en uit de groep klinkt regelmatig
‘zoenen, zoenen!’. “De doelgroep en
activiteiten zijn bij Usee overgenomen
van de Joho, M@xx is vergelijkbaar
met De Vlies.” zegt Roy Bouten,
voorzitter van de overkoepelende
organisatie Mixx Beheer. Bij Usee zijn
ook veel vrijwilligers gekomen vanuit
de JoHo, zo ook Fons Voesten: “Het is
een leuke leeftijd en een leuke groep.
Het is hartstikke leuk om de kinderen
te amuseren”. De muziek schalt uit
de speakers en er wordt fanatiek
gedanst. Aan de bar is cola populair
en chips en hartjessnoepjes worden
gretig weggewerkt. Op de meisjes-wc
is het ook druk: er worden jongens
opgesloten op de wc en er wordt

flink gegiebeld. “Het is hier hartstikke
gezellig!” zegt Imke Clausen (10).
Haar groep van basisschool Onder de
Linde uit Hegelsom is door hun ouders
gebracht. “Hier wil ik zeker vaker
heen!” roept Britt Linders (11).
Ook op de zaterdagavond is er
een uitgaansavond in het pand B2:
M@xx, voor jongeren van twaalf tot
en met veertien jaar. Met een beetje
porren van de vrijwilligers doen de
stoere jongens toch maar mee met
de spellen. Het blijken hartstikke
spannende opdrachten en als een
meisje de jongens met lippenstift
moet gaan kussen wordt er hard
gelachen. Vrijwilligers zijn er af en toe
nog te weinig, ze zouden nog zoveel
meer willen doen. Er lopen oudere
leerlingen van het Dendron College
maatschappelijke stage en ook bij
maatschappelijke hbo-opleidingen
doet dit vrijwilligerswerk het goed.
Ruud Verheijen is er ‘via, via’ terecht
gekomen: “Het is echt hartstikke leuk
om te doen! Veel tijd kost het me
ook niet: twee avonden in de maand.
Na zo’n avond kan ik zelf ook nog
eens uitgaan: ideaal toch?”. Celine
Swinkels (12) komt hier al een tijdje:
“Ik vond het de eerste keer zo leuk
dat ik de tweede keer meteen meer
vriendinnen mee heb genomen!”.
Evi Vorstermans (13) en Anouk
Hoeijmakers (12) zijn twee van die
vriendinnen: ze vinden het fijn dat ze
nu niet elke zaterdag bij pap en mam
op de bank hoeven te zitten. Evelien
Richters heeft al een enthousiaste tip
voor de werkgroep voor in de zomer:
“Misschien kunnen we gaan buikschuiven?” roept ze lachend. Na een
tijdje staat de hele groep met elkaar
te dansen. “Hier doe je het voor”,
zegt Lara Craenmehr, vrijwilliger bij
M@xx. “Het is niet zo dat wij hier
verveeld achter de bar gaan staan
kletsen, het is echt jongerenwerk,
met de jongeren samen uitgaansactiviteiten doen.”
Voorzitter Bouten noemt het dan
ook een verantwoordelijkheidsgevoel
om de jongere jeugd van Horst te

vermaken. Zo zijn er nieuwe plannen
om met carnaval en kermis meer
avonden te organiseren, zodat de jongere jeugd meer uit kan gaan tijdens
deze dagen. Voor de leeftijdsgroep
van veertien tot en met zestien is er
echter nog geen uitgaansplek, terwijl
deze jongeren juist vaak alcohol
drinken. Bouten: “Dat komt omdat we
Usee en M@xx vrijwel geheel over
konden nemen van de Joho en De
Vlies. Voor de nieuwe groep, komt er
in 2011 zeker nog een plek: we zijn
er druk mee bezig.”
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Bas-certificaat voor Onder de Linde Hegelsom
Afgelopen woensdag kreeg basisschool Onder de Linde in Hegelsom het Bas-certificaat overhandigd. De school
kreeg dit certificaat omdat er vanaf 2003 heel intensief gewerkt is om de school om te bouwen naar een adaptieve
school. Het certificaat werd uitgereikt door John Ritzen van Hogeschool Utrecht die de school in Hegelsom in de
afgelopen jaren begeleid heeft.

Tijdens de bijeenkomst afgelopen
woensdag werd mede via een fotorapportage een en ander verteld over Bas.
Ook werd het Bas-tegeltje officieel
onthuld. Omdat het ook voor de

kinderen een beetje feest is, kregen zij
aan het einde van de bijeenkomst een
traktatie.
Basisschool Onder de Linde heeft
het certificaat behaald door in de afge-

lopen zeven jaar regelmatig cursussen
te volgen. Ieder jaar waren er zo’n
drie tot vier bijeenkomsten die door
Hogeschool Utrecht werden verzorgd.
Alle leerkrachten hebben hieraan

deelgenomen, zodat het voor iedereen
duidelijk is hoe er binnen een adaptieve school moet worden gewerkt.
Bas betekent bouwen aan een
adaptieve school. Binnen het adaptieve onderwijs wordt gesproken over
het tegemoetkomen aan de basisbehoeften van het kind. Deze basisbehoeften zijn:
· De behoefte aan autonomie. Elk
mens heeft behoefte aan ‘het
gevoel iets zelfstandig te kunnen’.
Deze behoefte aan zelfstandigheid
wil de school binnen het onderwijs
een plek geven. De zelfredzaamheid
van kinderen wordt bereikt door
vormen van zelfstandig leren alsook
door zelfverantwoordelijkheid te
stimuleren. Het kind ervaart dat
eigen initiatief en eigen inzet iets
oplevert.
· De behoefte aan relatie. Elk mens
heeft behoefte aan contact met
anderen. Ook kinderen hebben
deze behoefte en de school wil
hieraan tegemoet komen. Door de
onderlinge houding van respect voor
elkaar krijgt het kind een gevoel van
waardering van de leerkracht of zijn
medeleerlingen. De interactie tussen
leerkrachten en kinderen speelt
hierin een cruciale rol.
· De behoefte aan competentie.
Elk mens heeft behoefte aan ‘het
gevoel iets te kunnen’. Door de

basishouding van de leerkracht, die
positieve verwachtingen van het
kind heeft, wordt tegemoet gekomen aan deze behoefte.
Binnen het adaptieve onderwijs wordt vooral gewerkt vanuit
de verschillen die er zijn tussen de
leerlingen. Het gaat om de vraag hoe
de school het beste om kan gaan met
verschillen in de groep en hoe de
school kinderen actief kan betrekken
bij het onderwijs. Dit alles binnen
realistische mogelijkheden van de
school, de leerkrachten en de populatie kinderen die de school bezoeken. Er
wordt vanuit het kind gewerkt, maar
er wordt niet gestreefd naar individualistisch onderwijs.

Als school zijn we
trots op dit certificaat
Jos van den Borne, directeur van
basisschool Onder de Linde: “Als school
zijn we best trots dat we dit certificaat
hebben behaald. Door er zo lang mee
bezig te zijn geweest, is de manier
van werken heel anders geworden. De
effectiviteit van onderwijs is een stuk
verbeterd. Er gaat nu minder leertijd
verloren. Daardoor zijn onze resultaten
beter geworden. Dat is onder meer te
zien aan de goede resultaten van de
jaarlijkse Citotoetsen.”

Eerste Horster kindcentrum opent de deuren
Het eerste integrale kindcentrum in Horst komt bij de Doolgaardschool. Na carnaval biedt het Kindcentrum
Doolgaard plaats aan kinderen van 2 tot en met 13 jaar.

de moderne ouder dat alles goed
georganiseerd is. En dat kinderen,
ook inhoudelijk met het aanbod van
het programma, niet heen en weer
worden geslingerd. Dat zijn terechte
wensen, waaraan wij als scholen zoveel mogelijk tegemoet willen komen.
We hebben met het concept twee jaar
proef gedraaid bij onze basisscholen
in Hegelsom en Wanssum. Van die
ervaringen hebben we geleerd. In
Hegelsom komt dadelijk ook een
kindcentrum, met maatwerk voor de
Hegelsomse school.”

Maatwerk voor elke
Horster kern
Jenniskens heeft zijn toekomstvisie helder voor ogen: “Over vijf jaar
hebben alle dorpen van Horst aan de
Maas een eigen kindcentrum. Dat is
een kindcentrum op maat: Kronenberg
heeft misschien andere behoeftes dan
Sevenum of Tienray. Iedere kern heeft
een uitstekende voorziening voor
kinderen van 0 tot 13 jaar. We werken
hecht samen met alle partners. Niet
de organisatie staat centraal, maar
het kind. Wij bieden een tweede thuis
voor onze kinderen.”

Hechte samenwerking
met partners
Als liefdewerk voor
Kim Keijsers vult aan: “We streven
de kleine kinderen
nu naar inhoudelijke groei en naar

“De grote winst”, aldus
Jan Jenniskens van Dynamiek
Scholengroep en Kim Keijsers van
Dynamiek Samenspel, “zit in het feit
dat er één aansturing is en dat er
geen scheidingen meer bestaan in
de werkwijze. De directeur van de
Doolgaardschool, Jac Truijen, en de
coördinator van Dynamiek Samenspel,
José Versleijen, zorgen samen voor de
daginvulling van de kinderen. Denk
aan het vieren van feesten of het
werken aan thema’s. Alles gebeurt in
gezamenlijk overleg. Het kindcentrum
zal 52 weken per jaar, vijf dagen in
de week, geopend zijn. Het wordt

een brede school in optima forma,
met de kinderdagopvang (KDV) en de
buitenschoolse opvang (BSO) onder
één dak.”
Keijsers: “Ofschoon de kinderen
van 2 tot 4 jaar in een aparte vleugel
gehuisvest worden, zal het gebouw
multifunctioneel gebruikt gaan
worden. Denk bijvoorbeeld aan de
gymzaal. Van de andere kant waken
we ervoor dat de kleinste kinderen
niet verdwalen in het grote gebouw,
vandaar die aparte vleugel. De voorziening voor kinderen tot 2 jaar is nog
niet klaar, maar nog vóór 2012 zullen
ook de baby’s op het kindcentrum

terecht kunnen.”
De kans bestaat dat De
Doolgaardschool aan populariteit bij
de ouders (en kinderen) wint door de
nieuwe voorziening. Jenniskens: “Ja,
die kans is denkbeeldig, maar daar
hebben we op ingespeeld. Op de twee
andere scholen in Horst-centrum, de
Weisterbeek en Meuleveld, zijn we
volop bezig met de realisatie van de
volgende kindcentra. Op beide scholen
wordt dat nog dit jaar gerealiseerd,
op Meuleveld zelfs vóór de zomervakantie.”
Jenniskens is verguld met de
ontwikkelingen: “Het is de wens van

groei in samenwerking. Zo organiseren
de meeste scholen de tussenschoolse
opvang (het overblijven) nu helemaal
zelf. Misschien kun je in de toekomst
op dat vlak ook gaan samenwerken.
Daarnaast profiteren we van de kennis
en expertise van de gespecialiseerde
dagopvang. We werken bijvoorbeeld
nauw samen met kinderopvang ’t
Nest in Grubbenvorst.”

Op 14 maart opent het integrale
kindcentrum Doolgaard haar deuren. Op
dat moment verdwijnt ook de kinderopvang van Klein Duimpje in ’t Gasthoes.
Jenniskens en Keijsers: “Daar zijn ze
veertig jaar geleden begonnen, puur
als liefdewerk voor de kleine kinderen.
En zie waartoe hun inzet geleid heeft:
de boodschap blijft overeind, alleen in
een eigentijdse jas.”

Op uw verjaardag all-in arrangement

GRATIS!*
*ga voor de voorwaarden
naar onze website

Wok & Chinees - Indisch Specialiteiten Restaurant
VEEMARKT 3, 5961 ER HORST TEL. 077 398 23 56 WWW.TINSUN.NL
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Hoogbejaard echtpaar maakt rondvlucht

Helikoptervlucht
boven Horst aan de Maas
als cadeautje
Voor Piet en Grada van den Munckhof uit Horst ging afgelopen dinsdagmiddag een wens in vervulling. Het
echtpaar kreeg door hun kinderen een helikoptervlucht boven Horst aan de Maas aangeboden. Zij kregen dit
cadeau omdat Piet op 4 januari zijn 90e verjaardag vierde en Grada op 12 februari 87 jaar oud werd. HALLO ging
een kijkje nemen en sprak met Piet en Grada van den Munckhof-Kurvers die 7 februari ook nog eens 62 jaar
getrouwd waren.
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Voorlopig
geen megastallen
De Tweede Kamer wil dat er voorlopig geen megastallen gebouwd
worden. Voor de actiegroep ‘Behoud de Parel’ goed nieuws.
De Tweede Kamer wil een
breed maatschappelijk debat over
de mogelijke komst van de zogenaamde megastallen. In Horst aan
de Maas staat een megastal gepland
in ’t Witveld (tussen Horst en
Grubbenvorst). Actiegroep Behoud
de Parel wijst al jaren op onder
andere de gezondheidsrisico’s die
megastallen met zich meebrengen.
De PvdA roept al jaren dat ‘Den
Haag’ de verantwoordelijkheid in
deze discussie moet nemen. Dat lijkt
nu eindelijk te gaan gebeuren. De
PvdA, gesteund door de Partij voor
de Dieren heeft de motie voor de

bouwstop ingediend. Die motie werd
vorige week aangenomen door de
Tweede Kamer.
Het ligt nu aan staatssecretaris
Henk Bleker wat hij met de motie
gaat doen. Het ministerie heeft laten
weten dat Bleker, die eerder liet weten een voorstander te zijn van een
maatschappelijke discussie, de zaak in
bestudering heeft en overleg zal gaan
voeren met de provincies en gemeenten. Behoud de Parel noemt de motie,
bij monde van Paul Geurts ‘hoopvol’.
Het sluit, aldus Geurts, aan bij een
burgerinitiatief om zo’n bouwstop in
Horst aan de Maas af te dwingen.

Kleindochter Mieke vond het een prima idee om opa en oma
Van den Munckhof–Kurvers een rondvlucht aan te bieden
Een brommend geluid kondigt de
komst van de Robinson 44-helikopter
uit Budel aan. De wei voor het huis
van Piet en Grada aan de Afhangweg
wordt als landingsplaats voor de
helikopter gebruikt. Toevallig langskomende passanten stoppen en zien de
zwarte machine voor hun neus landen.
Even later stappen Piet en Grada in het
toestel en kiezen met zoon Hay van
den Munckhof en de piloot het luchtruim. Hay gaat mee de lucht in om
alles op video vast te leggen. Naast
de piloot is er voor drie mensen plaats
in het toestel dat voorzien is van een
300 pk sterke motor. Na een klein half
uurtje keert de helikopter terug naar
de landingsplaats aan de Afhangweg.
Tijd om eens te informeren naar de
rondvlucht boven Horst aan de Maas.

Weer kriebels
in de buik
“Fantastisch, dit hadden we tien
jaar eerder moeten doen. En wat
zijn die huizen en mensen klein. Echt
heel erg leuk om mee te maken en ik
was niet bang hoor”, zegt Grada vol
overtuiging. De kinderen en kleinkinderen waren ook aanwezig om
opa en oma in een helikopter te zien

vliegen. Kleindochter Mieke: “Ik vind
het gewoon hartstikke leuk dat opa en
oma dit doen. Mijn vader (Hay van den
Munckhof) doet aan zweefvliegen en
had al eens aan opa en oma geopperd
om mee te vliegen, maar dat vonden
ze maar niks. In een helikopter wilden
ze wel en dus werd dat geregeld.”
Om de vlucht geregeld te krijgen was
er veelvuldig overleg nodig tussen
Helicentre, de aanbieder van rondvluchten, en het ziekenhuis in Venray.
“Ik lig drie dagen per week vier uur
aan de nierdialyse in Venray. Dus dat
was even plannen voor de kinderen”,
lacht Grada.

Kleine huizen en
mensen
“Maar jong toch, wat was dat
mooi! We zijn over het Floriadeterrein
gevlogen, het kassengebied Californië,
Struiken in Maasbree waar Grada is
geboren, Melderslo en natuurlijk Horst
en America. Maar het duurde wel even
voordat ik wist waar we zaten”, lacht
Piet van den Munckhof. “Ik wilde ook
graag boven het ziekenhuis in Venray
vliegen maar dat mocht niet omdat
er een militaire oefening plaatsvond”,
vult Grada haar man aan. Het cadeau-

tje van de kinderen om een helikoptervlucht te maken was een schot in
de roos voor het Horster echtpaar.
“Alleen bij het maken van een bocht
tijdens de vlucht voelde ik kriebels in
mijn buik”, zegt Piet.
Het echtpaar Van den Munckhof is
actief lid van het ouderenkoor in Horst.
Piet zingt graag en hij is al 73 jaar lid
van het Horster Mannenkoor. “Maar
twee jaar geleden ben ik als actief
zanger bij het Horster Mannenkoor
gestopt”, zegt hij. Voor zijn inzet bij
het koor werd Piet op 1 februari 2000
benoemd tot erelid van het mannenkoor. “Ja, en hij kan goed solo zingen.
Wanneer Piet bij het ouderenkoor
een solo weggeeft, krijg ik kriebels
in mijn buik, ja ja, ook nu nog”, zegt
Grada. Haar echtgenoot Piet knikt: “Er
is inderdaad nog niks veranderd in al
die jaren.”

Over tien jaar weer
Piet en Grada kijken met groot
genoegen terug op de rondvlucht. Ze
hebben met de piloot afgesproken
dit over tien jaar te herhalen. De
aanwezige kinderen en kleinkinderen
protesteren: “Niks daarvan, als jullie
het zo leuk vonden doen we dat elk
jaar en ook een keer in de zomer.”

Vriendengroep Ad Fundum is trots op hun prins Maik (van
Tilburg). Zo trots dat zij bij een grote reclamemast aan de A73 een
meer dan levensgroot zeil van de nieuwe Dreumelprins hebben
opgehangen. Zo weten ook (niet-)carnavalvierende voorbijgangers
wie de nieuwe heerser is van het Dreumelrijk.

Truuje aovend in De Beurs
Op woensdag 2 maart wordt in
café De Beurs in Horst een truuje
aovend gehouden. Er is op deze
avond een dj die leuke platen draait
zodat de truuje alleen maar hoeven

Nú ook ’s avonds

onderhoud aan airco en cv!
Plan zelf online op

tommas.nl een afspraak

te feesten. Alle vrouwen die zin hebben in een avond gezelligheid met
alleen truuje onder elkaar zijn van
harte uitgenodigd. Het feest begint
om 21.00 uur.

BEUK - HAAGBEUK
maat 50/80 80/120 120/150 150+

BOSPLANTSOEN maat 60/90

het beste onderhoud voor airco en cv

06 22944564 of 077 4678186
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Jo en Tiny Wijnands

Vergulde Orde van Verdiensten
D’n Tuutekop
Tijdens de Seniorenmiddag van carnavalsvereniging D’n Tuutekop in Hegelsom hebben Jo en Tiny Wijnands de
Vergulde Orde van Verdiensten ontvangen uit handen van prins Ben I.

Zittingsavonden bij de
Turftreiërs
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 februari staan de zittingsavonden van
de Turftreiërs op het programma in de Bondszaal in America. Het
programma is zeer gevarieerd, met muziek, zang, dans en vooral heel
veel humor.
Afgelopen zondag zijn er tijdens
de voorverkoop nog enkele entreekaartjes voor de vrijdag- en
zaterdagavond overgebleven.
Degenen die nog kaartjes willen
bemachtigen, kunnen hiervoor nog

terecht bij Gerard Coolen, telefoon
464 15 73 (na 18.00 uur). Op beide
avonden begint het programma om
20.00 uur. De Bondszaal gaat open
om 19.30 uur. De bezoekers wordt
verzocht tijdig aanwezig te zijn.

Optocht SBO De Peelhorst
Op vrijdag 4 maart om 13.15 uur trekt de carnavalsoptocht van SBO
De Peelhorst weer door de straten van Horst. Het carnaval bij De
Peelhorst heeft dit jaar het thema ’De Peelhorst steit dr gekleurd op’. De
optocht is ieder jaar weer een groot feest.

Jo en Tiny hebben na tien jaar
besloten om te stoppen als beheerders van zaal Debije. Zij zijn
allebei weliswaar geen geboren
Hegelsommers, maar hebben inmiddels
al tientallen jaren een hechte band met
het Tuuteriek. Jarenlang hadden zij aan
de Kruisstraat een gezellig dorpscafé
en was d’n Hegelsom weer even het
gehucht van vroeger Op de Hei.

Bij Jo en Tiny wordt altijd met
plezier vergaderd en zij trakteren dan
op een portie bitterballen. Ze dragen
de carnaval een warm hart toe en
staan altijd klaar om te helpen. In de
afgelopen tien jaar zijn ze ongeveer
dagelijks van het Geitenriek in Tienray
naar het Tuuteriek gereden en hebben
ze in totaal ongeveer 70.000 kilometer
afgereisd.

In de tien jaar als beheerders van
zaal Debije hebben Jo en Tiny met een
geweldige inzet het gemeenschapshuis
verzorgd alsof het hun eigen huis
was. Hierdoor heeft de Hegelsomse
gemeenschap nu nog steeds een zaal
waar zij bijzonder trots op mogen zijn.
Bestuur en leden van D’n Tuutekop
wensen Jo en Tiny van harte proficiat
met deze bijzondere onderscheiding.

De kinderen hebben zich ook dit
jaar weer goed voorbereid als groep
zijnde, om de omstanders te laten
zien hoe vastelaovend gevierd hoort
te worden.
De kinderen proberen te laten
zien door mooi verkleed te gaan en
sommige zelfs met mooie wagens,

die ze zelf gebouwd hebben, dat
ook dit een belangrijk stuk van de
vastelaovend is.
De route loopt via de
Gebr. van Doornelaan, Meterikseweg,
Venrayseweg, Jacob Merlostraat,
Steenstraat tot aan het kerkplein en
terug via dezelfde route.

Wim Kleuskens

Orde van Verdinste d’n Turftreiër
Tijdens de eerste zittingsavond op vrijdagavond 25 februari zal carnavalsvereniging de Turftreiërs uit America de Orde van Verdinste, d’n
Turftreiër, uitreiken aan Wim Kleuskens.
Wim ontvangt deze onderscheiding voor zijn jarenlange, grote inzet
voor voetbalvereniging AVV America
en de Biljartvereniging voor Ouderen
in America. Hij is 35 jaar bestuurslid
geweest van AVV America, waarvan
twaalf jaar als voorzitter van het jeugdbestuur en twaalf jaar als voorzitter
van de senioren. Wim was een echte

duizendpoot voor de voetbalclub. Hij
heeft vele taken uitgevoerd op de
Americaanse voetbalvelden, van grensrechter en trainer tot en met verzorger
van de voetbalvelden zelf. Daarnaast is
hij al jaren de contactpersoon van de
Biljartvereniging voor Ouderen en is hij
secretaris van de Biljartfederatie voor
Ouderen Noord-Limburg.

Carnaval in Disco ‘t Trefpunt
Afgelopen vrijdag werd bij Disco ’t Trefpunt het nieuwe prinsenpaar van 2011 bekendgemaakt. Er stond
een grote jukebox op het podium en op de achtergrond was muziek van Frans Bauer te horen. Tijdens de
proclamatie wordt verteld dat de nieuwe prins en prinses allebei erg van het Nederlandse lied houden. En
toen was het zover, het nieuwe prinsenpaar is prinses Pauline Arts en prins Kevin van Rens.

Je handen kunnen na zo’n strenge winter
wel wat extra verzorging gebruiken dus..

ebad voor
Gratis parafin
nd
uw ha en

In maart een GRATIS parafinebad
bij een kleur of permanent behandeling

www.anjaloek.nl
Hoofdstraat 8a, 5961 EZ Horst

tel.: 077 398 33 64
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Venloos trio W-Dreej wint Limburgs
Vastelaovesleedjes Konkoer

De Toddezèk eindigen op
een negende plek

Carnaval
bij de Meulewiekers
Zondag 27 februari houdt prins Huub I met zijn adjudanten Wouter en
Gijs receptie in de Meulewiek in Meterik. De officiële receptie wordt
gehouden van 13.11 tot 15.11 uur, waarna het feest verder door zal gaan.

De finale van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) in Panningen vorige week vrijdag is gewonnen
door het Venlose trio W-Dreej met ‘Kôm ´s kiéke beej ôs’. Het was voor het eerst in de LVK-geschiedenis dat een
deelnemer twee jaar op rij als beste uit de bus kwam. Op de tweede plaats eindigde het duo De Geliënde uit
Hulsberg met ‘Wo zit ’t bie dich’? Op de derde plaats eindigde Kartoesj uit Limbricht met ‘Veer höbbe ’t’.
De Toddezèk uit Grubbenvorst, moesten genoegen nemen met een negende plek.

Foto: fotografie van Dooren

Evenementenhal ‘De Heuf’ in
Panningen was tot de laatste plek
bezet toen de grote LVK-finale begon.
De ontspannen sfeer in het artiestencafé veranderde op het moment
dat de eerste artiesten het podium
betraden. Voor Geert Verschueren van
de Toddezèk een herkenbaar beeld. “Je
kunt je wel voorbereiden en zeggen
dat je geen plankenkoorts hebt, als
het eenmaal zover is dan begint het
toch te kriebelen”, zegt de zanger. De
Toddezèk mogen als derde deelnemer
aan de finale de bühne op. Het trio
doet zoals ze altijd doen en brengen
ongecompliceerd en vol enthousiasme
hun lied ‘D’n Truukwaeg’. De zaal komt
goed los maar er komen nog zestien
andere artiesten. Nadat alle finalisten
aan de beurt zijn geweest is het wachten op de puntentelling. De Toddezèk
tippen W-Dreej uit Venlo, De Geliënde
uit Hulsberg en Kartoesj uit Limbricht
als mogelijke winnaar. Voor zichzelf
hebben de Grubbenvorstenaren zich
een plek bij de eerste tien toebedacht.

W-Dreej wint twee
keer op rij de finale
Nadat de punten verdeeld waren,
werd duidelijk dat De Toddezèk het

goed voorspeld hadden. Een negende
plek voor de Grubbenvorstenaren en
W-Dreej op de eerste plaats. “Het liedje
van W-Dreej was anders, het heeft
een wisselend ritme en dat is wat
veel mensen aansprak. Een terechte
winnaar lijkt mij. Alleen jammer dat
er zulke opmerkelijke verschillen in de
jurybeoordelingen waren”, zegt Geert
Verschueren. En dat laatste klopt ook
wel want wat opviel was de willekeur
in het geven van punten bij de zes
juryafdelingen die over heel Limburg
verdeeld waren.

Regiojury’s waarderen erg verschillend
Zo kreeg het lied ‘Meneer de
Pliessie’ van Bram en Ruud tweemaal
de hoogste score met 19 punten van
de hoofdjury van het LVK en van de
jury Noord-Limburg. Daarentegen gaf
de jury uit de Westelijke Mijnstreek
het lied slechts 1 punt. Ook gaf de
hoofdjury 1 punt aan ‘Oh wat ing
nach Merie’ aan Bedankt & Adieje uit
Gulpen, terwijl de jury van Maastricht
en Heuvelland de Gulpenaren het
maximale aantal van 19 punten gaf. Bij
de uitgang van evenementencomplex
De Heuf hoorde men na afloop van de

Mökkebal in café
Kleuskens in Meterik
Traditiegetrouw wordt er in café Kleuskens in Meterik op vrijdag voor
carnaval het mökkebal georganiseerd. Het is een bal uitsluitend voor
mannen en is ontstaan als tegenhanger van het bekende truuje-bal.
Zoals ieder jaar heeft dit feest
een thema en zal ditmaal is dat
het thema ‘movie’. Degene die het
mooist en orgineelst verkleed is,
krijgt een mooie prijs. Ook wordt er
ieder jaar een oppermök gekozen

die op hilarische wijze gepresenteerd
wordt. De avond wordt verzorgd met
de nodige kwats en schéle wazel gepresenteerd door vorst Paul van de
Meulewiekers. De aanvang van de
avond is om 20.30 uur.

finale dan ook met regelmaat enig gemor over de manier van punten geven.
Wie een kijkje nam in het gastenboek
op de website van het LVK 2011 in
Panningen kreeg een bevestiging over
de onvrede van jurering. Inmiddels is
het gastenboek verwijderd van de site.
Joep Verbugt, voorzitter van de
Stichting LVK spreekt toch van een
geslaagd evenement. “Er hebben
zo’n 300.000 mensen naar de finale
gekeken op L1-tv. Je weet van tevoren
dat er altijd discussie komt over wie er
heeft gewonnen en over hoe de punten
werden verdeeld. Maar ik ben het met
je eens dat ook wij het opmerkelijk
vinden dat de waardering van twee regiojury’s en de hoofdjury twee keer het
maximaal aantal punten uit elkaar lag.
Als bestuur gaan we de discussie op
het gebied van regiojurering absoluut
voeren. Voor nieuwe ideeën staan wij
altijd open”, zegt Verbugt.

LVK cultuurdrager in
Limburg
De voorzitter is verder van mening
dat verdere professionalisering en
het alsmaar groter worden van het
LVK risico’s met zich meebrengt. “Het
hoeft wat ons betreft niet groter te
worden. Het LVK is een cultuurdrager en
moet voor de gewone man en vrouw
herkenbaar en betaalbaar blijven. Dit
evenement draagt er toe bij dat in elk
dorp van Limburg wel carnavalsliedjes
worden geschreven. Het LVK werkt
stimulerend, ook naar toekomstige
artiesten en schrijvers. Dat willen we
graag zo houden, zeker omdat we
nieuw talent een kans willen geven.”
Een kleine 4.000 LVK-liefhebbers
bezochten vorige week vrijdag de grote
finale en ruim 20.000 sms-jes werden
verstuurd vanuit de publieksjury. De
volgende editie van de LVK-finale vindt
plaats op 3 februari in Zuid-Limburg.
De plaats waar dan het LVK-circus neerstrijkt is nog niet bekend.

Dj Gurde verzorgt de muziek op
deze middag, samen met joekskapel
Ieder Vur Zig. Ook W-Dreej zal een
bezoek brengen aan het feest. Alle
vrienden, familie, buurtgenoten, teamspelers, Meulewiekers, kortom iedereen
is voor deze receptie uitgenodigd. Het
zou leuk zijn als bezoekers verkleed
komen. Zeker als hippie zullen de
bezoekers zich helemaal thuis voelen
op dit feestje. Voor meer informatie, het
programma of een foto-impressie van
alle activiteiten kijk op www.demeulewiekers.nl Tijdens de carnavalsdagen
wordt op zaterdagmiddag gestart
met een gezellige kindermiddag met
muziek van dj Gurde. Zaterdagavond
is het feest met Partycoverband L.O.L.,
Dieter Koblenz en dj Willlem. Kaarten
kosten 6,50 euro en zijn te koop bij
café Kleuskens in Meterik en kwali-

taria ’t Hukske in Meterik en Horst.
Zondag heeft carnavalsvereniging
de Meulewiekers de eer om de
sleuteloverdracht in de gemeente Horst
aan de Maas in de Mèrthal te mogen
organiseren. Maandag is de dag van
de optocht en het grote carnavalsfeest
nadien met dj Tack-it. Dinsdag staat de
dag in het teken van de boerenbruiloft.
Tijdens de diverse activiteiten zullen de
Meterikse zangers en zangeressen van
2011 ook van de partij zijn. Lees meer
op www.demeulewiekers.nl Er zijn
nog enkele kaartjes voor de zittingsavond op zaterdagavond 26 februari.
Deze zijn nog te verkrijgen bij Jan
van Berlo, telefoon 077 398 64 16 of
06 21 25 17 48. Kaarten kosten 11 euro
per stuk. Vanaf 19.30 uur is het publiek
welkom. Voor het gehele programma
kijk op www.4kier11.nl

Enorme collectie

carnavalskleding

en accessoires voor groot en klein.
Zeer laag geprijsd!
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Allerleise aanbiedin

Graag tot ziens bij Mariëtte Mode
Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
(Ingang langs TNT)
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Receptie jeugdprins en jeugdprinses Swolgen
Op zondag 27 februari 2011 zullen jeugdprins Rens en jeugdprinses Jacky van C.V. D’n Bok uit Swolgen recipiëren. Om 14.11 uur begint de receptie in Café Zaal Wilhelmina in Swolgen. Iedereen is van harte welkom om het
jeugdprinsenpaar Rens en Jacky, jeugdvorstin Dabhne, jeugdnar Jorn en de jeugdraad te feliciteren. Prins Sjors I en
zijn adjudanten Robert en Frank zullen ook aanwezig zijn.

Boerenbruiloftgezelschap
Meulewiekers
Op carnavalsdinsdag worden Jenny Smulders en Rik Lenssen als
boerenbruidspaar van de Meulewiekers in Meterik in de onecht
verbonden. Dit gebeurt in het bijzijn van het boerengezelschap met
Irma Neggers & Wim Hermans (ouders van de bruid), Jessie Poels &
Ben Hesen (ouders van de bruidegom), Theo van Rengs (pastoor) en
Wiel Heldens (ceremoniemeester).

Carnavalsspektakel in
Grubbenvorst
Het motto van de jeugdraad is:
’Hossen, dansen, zwieren, weej wille
mit jullie carnaval vieren.’
Prins Rens is 11 jaar, speelt graag
met zijn vriendjes en broertje en wil dan
zo ’vettig’ als maar kan thuis komen.
Zijn idool is Ome Ger (Ser) waarmee
hij graag op de tractor meegaat, lekker
boeren. Rens houdt van alles wat met
tractors en machines te maken heeft
en van voetbal. Zijn favoriete club is
Feyenoord. Hij helpt regelmatig thuis op

het bedrijf, zijn ’collega’s’ noemen hem
Teun. Prinses Jacky is 12 jaar en spreekt
graag af met vriendinnen om samen te
spelen. Zij houdt van tennis, zwemmen
en schaatsen. Ook schildert ze vaak, iets
wat haar goed af gaat. Jacky is dochter
van vorst Fred en weet dus precies wat
carnaval vieren inhoudt.
Van 14 tot en met 25 februari heeft
CV D’n Bok in samenwerking met De
Boerenbond Swolgen een speciale
actie. Carnavalsvierders kunnen er een

bokkenvlag met vlaggenstok kopen. De
Bokkenvlag is ook los verkrijgbaar.
Op zaterdag 26 februari vanaf
13.00 uur zal de jeugdraad samen met
de grote raad van elf in Swolgen weer
langs de deur gaan om de Bokkepraot
te verkopen. De Bokkepraot is dé carnavalskrant van CV D´n Bok waarin leuke
woordjes en weetjes staan. Ook dit jaar
is er na veel zweetdruppels en blauwe
vingers van het ’tikken’ een prachtige
krant vorm gegeven.

CARNAVAL
AR
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NA
AV
VAL
VA
VAL
VRIJDAG 25 FEBRUARI
KOOPAVOND TOT 20.00

GRATIS KETTING BIJ
AANKOOP VAN
CARNAVALSARTIKELEN
BOVEN € 10,ZONDAG 27 FEBRUARI
KOOPZONDAG
VAN 12.00-16.00 UUR
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

Voor de tweede keer op rij organiseren vijf verenigingen uit
Grubbenvorst een mega carnavalsspektakel. Het evenement is een
samenwerking van Aspargos, GFC, Harmonie St. Joseph, de Jeugdclub en
T.C. Grubbenvorst.
Op zaterdag 26 februari
om 16.00 uur op sportpark d’n
Haspel (terrein GFC) wordt het
feest geopend door de bekende
Grubbenvorster vastenoavendsband Pats. Alle jeugd en familie uit
de regio zijn welkom en uiteraard
zijn de prins, jeugdprins en het

boerebroelofsgezelschap aanwezig. Diverse locale artiesten zullen
optreden en tevens wordt de eigen
prins of prinses bekendgemaakt.
Er is een schitterende prijs te winnen
voor degene die het mooiste masker
heeft aangezien het thema voor dit
jaar gemaskerd bal is.

Programma vastenaovend
in Grubbenvorst
Na de geweldige Gekke Maondaag in Grubbenvorst gaan de Plagge
en Plagginne gewoon door met vastenaovend vieren. De gekke maondaagsvereiniging De Plaggenhouwers heeft het volgende programma
voor de komende dagen:
4 maart om 13.00 uur: bezoek
aan alle scholen in Grubbenvorst,
aansluitend een groot carnavalsbal
bij Cafe ’t Stammineke.
6 maart om 16.11 uur: receptie
kinderprinsenpaar, 16.11 uur: bij Cafe
’t Stammineke, aansluitend kinderen jeugd Plaggenbal.
7 maart 11.11 uur: vastenaovend
maaondigmorge met digitale foto-

presentatie van dit seizoen.
7 maart 20.11 uur: verkeskopbal in
De Vonkel.
8 maart 14.11 uur: receptie oudereprins Jaak I in De Vonkel
Op het verkeskopbal worden de
jaarlijkse onderscheidingen uitgereikt
en is er natuurlijk het gratis huidvleis.
Ook is er een speciaal optreden van
de Toddezék en W-dreej.

Carnavalsconcert HarmonieOrkest Noord-Limburg
Op woensdag 2 maart zal het Harmonie-Orkest Noord-Limburg weer
haar jaarlijkse Carnavalsconcert uitvoeren. Ditmaal gebeurt dat in zaal
De Riet in Horst. De toegangsprijs is 7,50 euro.
Het concert begint om 19.49
uur. Het orkest staat onder leiding
van dirigent Sjef Klinkers. Vanuit de
Dreumel-gelederen zal hoog bezoek
te verwachten zijn.
Er zullen zoals gewoonlijk weer
een paar special acts zijn. Eén van

die acts zal het optreden van onze
eigen Limburgse Angelina zijn.
Daarnaast zal trompetvirtuoos
Eijdems te beluisteren zijn en maakt
Tonny Wijnands vanuit Deurne zijn
opwachting in het Horsterse. Ook
komt Jur Versleijen.
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15 VRAGEN aan Eva van Rijswick 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

Eva van Rijswick
18
Tienray
Fontys Hogeschool
Verpleegkunde

Waar word jij later een talent in?
Het volgend schooljaar wil ik graag de
opleiding Verloskunde gaan volgen, dus
ik hoop dat ik voor dit vak later veel
talent heb.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Ik zit nu in het eerste jaar van
Verpleegkunde en daar vind ik de
praktijklessen het leukst, want dan proberen we van alles op elkaar uit, zoals
spuiten zetten. We hebben ook com-

De mooiste,

municatie. Deze les vind ik vreselijk,
dit is heel theoretisch en ik vind in de
praktijk bezig zijn leuker.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb twee beste vriendinnen, dat zijn
Mieke en Merel. We hebben altijd veel
lol samen. We studeren nu alle drie in
een andere stad, maar in het weekend
zoeken we elkaar weer op.
In het weekend ben jij
te vinden in?
Ik begin bijna altijd in Tienray zelf, naar
de soos of naar de kroeg. Hier bekijken
we wat we gaan doen. Meestal wordt
het Horst, maar we gaan ook vaak naar
andere plaatsen in de buurt waar iets
leuks te doen is.
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Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Een grote bord macaroni met
gesmolten kaas!
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In een spijkerbroek met een leuk
T-shirt en een jasje. Dat ziet er leuk
uit en is toch comfortabel.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Ik besteed de meeste tijd aan
voetbal. Ik train twee keer in de
week en op zondag heb ik wedstrijd.
Daarbij geef ik door de week ook
trainen aan een E-jeugdteam. Het
liefste besteed ik tijd aan uitgaan in
het weekend.
Je bent de baas in jouw
woonplaats, wat is het eerste dat
je verandert?
Ik zou per direct zorgen voor een
buslijn tussen Tienray en station
Horst-Sevenum. Die verbinding is
iedere dag weer vervelend, soms
ga ik met de fiets, soms rijd ik met
iemand mee of mag ik de auto van
thuis lenen. Ik zou het ook niet erg
vinden als er een ijssalon van Clevers
zou komen.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
Languit op de bank, popcorn,
een gezellige avond?
chips, welke film hoort hierbij?
Ik vind het drankje 43 wel erg lekker,
Ik ben geen echte filmkijker,
dus dat staat er zeker bij. Voor de rest
maar mijn moeder heeft mij
natuurlijk veel lekkers, zoals chips.
aangestoken met haar Engelse
Je wint 1.000 euro. Wat doe je
detective series. Die kijk ik nu ook
ermee?
altijd, zoals Midsomer Murders en
Nou, ik heb m’n rijbewijs gehaald, dus
Silent Witness.
een autootje zou dan wel leuk zijn.
Je haalt je rijbewijs.
Bij welke situatie zou jij door de
Wat is je eerste bestemming?
grond willen zakken?
Heel standaard ben ik toen naar de
Als ik tijdens het voetballen een dikke
McDonalds gereden.
blunder maak, een eigen goal maken
Ik stap het vliegtuig in en de reis
of zoiets.
gaat naar?
Ik ga op vakantie en neem mee?
Mijn vriendinnen, genoeg geld en leuke Ik zou deze zomer wel heel graag
naar Sziget willen in Hongarije. Lijkt
kleren om een hele week te kunnen
me echt een te gek festival.
feesten.
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St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst Tel. (077) 398 37 00
www.autobedrijvenmaashorst.nl

Column

Onder de
douche
Een douche, meestal heel
erg lekker, maar af en toe kan
douchen ook echt een minirampje zijn.
Hoe vaak ik niet in de
douche heb gestaan met nog
maar een klein druppeltje
shampoo in het flesje. Toch
altijd een keer proberen met
deze hoeveelheid mijn haar te
wassen, stiekem hoop ik dan
dat het heel hard gaat schuimen, dan lijkt het ineens vijf
keer zo veel. Natuurlijk werkt
dit nooit zo en moet ik toch echt
aan nieuwe shampoo zien te
komen. Een aantal pogingen tot
roepen om hulp: “Mamaaaa
help! Ik heb geen shampooooo!”, hebben niet zo veel
zin. Inmiddels weet ik dat deze
kreten om hulp nergens in huis
door iemand opgenomen
worden. Misschien ligt het ook
een beetje aan de muziek die
dan op het maximale volume
aan staat? Nouja, de enige
oplossing is dan heel snel zelf
de douche uitglibberen op
zoektocht naar een nieuwe fles
shampoo. Bijna onderkoelt dan
snel de douche weer in waar ik
me bijna verbrand aan het
water waarvan ik de temperatuur net stapje voor stapje
hoger had gezet en nu dus veel
te heet staat.
Uitgedouched kom ik
erachter dat ik een handdoek
vergeten ben klaar te leggen
naast de douche. Zo snel
mogelijk de douche uit om de
eerste de beste handdoek uit de
kast te grijpen. Waar ik dan
even niet aan gedacht heb, is
dat de vloer nog hartstikke nat
is van die zoektocht naar
shampoo een paar minuutjes
geleden. Haast en een natte,
gladde vloer gaan natuurlijk
niet heel goed samen. Bijna m’n
nek gebroken sta ik dan
eindelijk in m’n handdoek
gewikkeld. Als ik er dan tot
overmaat van ramp ook nog
achter kom dat mijn kleren nog
op m’n kamer liggen, waar de
raam open staat en waar het
dus heel erg koud is, is het
rampscenario compleet.
Gelukkig leer je van ervaringen en fouten en weet ik de
volgende keer precies wat ik
allemaal eerst moet controleren
en klaarleggen voordat ik de
douche in spring. De volgende
keer gaat dus alles gewoon
goed en kom ik niet meer
onderkoelt en bijna met een
gebroken nek de badkamer uit.
Mies
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Amandelpaddenstoel
reeds te koop
Het Horster bedrijf Prime Champ heft een nieuwe paddenstoel ontwikkeld: de amandelpaddenstoel. De
bijzondere paddenstoel is reeds te koop bij De Paddenstoelerij in Grubbenvorst.

De ontwikkeling van de paddenstoel heeft Prime Champ één tot
anderhalf jaar gekost. Directeur Geert
Verdellen: “Er is internationaal al zoveel onderzoek naar gedaan, dat het
voor ons een prachtig moment was
toen het uiteindelijk lukte. En toen
we vervolgens van de zestig genomineerden bij de grote versbeurs in
Berlijn de derde plaats haalden, was
dat natuurlijk het hoogtepunt. We
krijgen nu reacties uit de hele wereld.

De vakbladen hangen de hele dag
aan de lijn.”

De smaak is uniek
De amandelpaddenstoel heeft een
krachtige amandel-anijssmaak. Hij is,
aldus Verdellen, als hij verwerkt is in
gerechten, redelijk sterk aanwezig.
“Maar niet alleen de smaak is uniek”,
haast Verdellen te zeggen: “Ook de
geneeskrachtige werking van de
paddenstoel is groot. De paddenstoel,

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl
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Steelkoteletten (porc plein air) 500 gram € 3,95
Gemarineerde halslapjes (porc plein air)
500 gram € 5,25
ALLEEN VRIJDAG EN ZATERDAG
Magere varkenspoulet (porc plein air)
Hele kilo € 7,50
ITALIAANS BIJ UW SLAGER
Heerlijke lasagne
uit eigen keuken
100 gram € 0,95
100 gram € 2,95
Parma ham
Salami
100 gram € 1,35
PROEVERTJE VAN DE WEEK
Filet Venetia Filetlapje gevuld
met salami en mozarella
100 gram € 1,25
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

die in Brazilië en Argentinië in het
wild groeit, wordt veel gebruikt in de
farmaceutische industrie.”
Verdellen: “Het is natuurlijk even
afwachten hoe de paddenstoel het
in de markt gaat doen. We zijn al in
gesprek met klanten. Maar voor de
mensen uit deze regio hebben we
besloten de paddenstoel reeds in de
verkoop te doen; bij het winkeltje van
De Paddenstoelerij aan de Horsterweg
ligt hij in de schappen.”

DE 3VROUWEN

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

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

Starters in de regio
ER-Bedrijfsadvisering Boomteelt
Bedrijf

ER-Bedrijfsadvisering
Boomteelt
Eigenaar Erick Rutten
Adres
Boomsweg 12
Plaats
Melderslo
Telefoon 077 398 73 63
FAX
077 398 06 32
E-mail
ejrutten@kpnmail.nl
Website www.erbedrijfs
advisering.vpweb.nl
Sector
Boomteelt
Start
01-10-2010
Activiteiten
ER-Bedrijfsadvisering heeft
zich gespecialiseerd in advies en
begeleiding op het gebied van
o.a. teeltbegeleiding, bedrijfsprofiel, begrotingen opstellen,
kostprijs berekeningen, vergunningen, financieringsplan etc.
Om succesvol te ondernemen is er
meer nodig dan alleen hard
werken. De opdrachtgever gaat
een traject in van advisering met
volledige vrijheid van handelen.
Vaak is een aanzet voldoende om
een bedrijf op het goede spoor te
krijgen. De basis en inrichting van
de administratie dient optimaal te
zijn voor de ondernemer. Als
vervolgens de basis bekend is kan
er een zwakte/sterkte-analyse
gemaakt worden, doelstellingen
geformuleerd worden en een
strategisch beleid worden
bepaald. Deze doelstellingen
worden omgezet in cijfers zodat
de ontwikkeling goed in kaart kan
worden gebracht. De volgende
stap is bewaking. De doelstellingen dienen meetbaar te zijn
en aan te sluiten op de gegevens
uit de administratie. Zodra er
afwijkingen worden geconstateerd moet er worden

bijgestuurd. Is dat niet mogelijk
dan moeten de doelstellingen
aangepast worden. Door zo’n
traject in te gaan krijgt de
ondernemer meer en meer grip
op zijn bedrijf en omgeving.
Een goed ondernemersplan geeft
het bedrijf een stevige fundering.
Het maakt ondernemen gemakkelijker. Toekomstige beslissingen
kunnen weloverwogen genomen
worden. Niet gissen maar
beslissen.
Doelgroep
Boomkwekers, beheerders,
banken, gemeente, accountancy.

Partijen bij elkaar
brengen
Onderscheidend vermogen
ER-Bedrijfsadvisering heeft als
doel om partijen bij elkaar te
brengen. Vaak is er namelijk
sprake van miscommunicatie.
Laagdrempeligheid is het doel,
daarom spreken wij de taal van
de ondernemer en begint onze
advisering bij de ideeën van deze
ondernemer. Ondernemers zitten
vol ideeën en er zijn talloze
richtingen die ze met hun bedrijf
op kunnen en evenveel valkuilen
die ze onderweg kunnen tegenkomen. ER-Bedrijfsadvisering hoort
graag eerst van de ondernemers
wat hun idealen en ideeën zijn en
van daaruit gaan ze verder met
advisering. De bedrijfscultuur en
de marktomstandigheden vormen
de randvoorwaarden voor het
speelveld. Samen zorgen ze voor
een onweerlegbare strategie waar
de ondernemer nog jaren mee
vooruit kan.

Autobedrijf Maashorst
gecertificeerd Lease
Service Center
Begin dit jaar is Autobedrijf Maashorst door BOVAG
Onafhankelijke Autobedrijven gecertificeerd als Lease Service Center.
Dit is een certificering van onafhankelijke autobedrijven die het
onderhoud aan lease-auto’s op professionele wijze kunnen uitvoeren. Autobedrijf Maashorst is het enige autobedrijf in Horst aan de
Maas met deze certificering.
Autobedrijf Maashorst voldoet als Lease Service Center aan
strenge voorwaarden, opgesteld
in samenwerking met leasemaatschappijen en door een
onafhankelijke partij getoetst.
Dus erkend en gekwalificeerd
voor onderhoud en reparatie aan
lease-auto’s. Hiermee heeft de
klant de zekerheid dat hij voor
onderhoud en service uitstekende kwaliteit kan verwachten
en dat de gehele afhandeling
met de leasemaatschappij voor
hem geregeld wordt. Het contact
met de leasemaatschappij loopt
via Autobedrijf Maashorst. Als
de lease-auto bij Autobedrijf

Maashorst in onderhoud is dan
blijft de fabrieksgarantie gewoon
behouden. Als blijkt dat bij een defect daadwerkelijk een beroep op
de garantie gedaan moet worden,
eist de fabrikant dat de betreffende reparatie wordt uitgevoerd
door een merkdealer. In zo’n
geval kan de lease-auto gewoon
bij Autobedrijf Maashorst worden
gebracht. Er wordt dan gezorgd dat
de merkdealer wordt ingeschakeld
zodat de garantieclaim probleemloos wordt afgehandeld.
Autobedrijf Maashorst is
gevestigd in Meterik.
Kijk voor meer informatie op
www.autobedrijvenmaashorst.nl
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Brand zorgde voor drie weken vertraging

Steakhouse The Longhorn na renovatie
heropend
Het zal je maar gebeuren. Je renoveert je complete restaurant en net als je op het punt staat om weer open te
gaan, vliegt de vlam in de pan en kun je weer helemaal opnieuw beginnen. Het overkwam Pieter van Logten met
zijn Steakhouse The Longhorn.

Een medewerker van de binnendienst wilde ’s ochtends het frituurvet
verschonen. Om het vet los te krijgen
had hij even de pannen aangezet toen
hij werd gebeld voor een kleine klus.
Omdat hij even weg moest, draaide
hij het gas dicht. Blijkbaar was dat niet
goed genoeg gebeurd, want na een
tijdje vatte één van de pannen vlam.
Van Logten: “Van tevoren denk je
dat al die maatregelen tegen brand
wel erg veel geld kosten, maar nu
ben ik blij dat we een professionele
afzuigkap hebben hangen. Toen door
de vlammen de elektriciteit in de afzuigkap uitviel, werd automatisch ook
het gas afgesloten. Als die beveiliging
er niet was geweest, was alles eraan
gegaan.”

We hadden geen
brandschade

Saskia en Pieter van Logten van Steakhouse The Longhorn
“We waren net klaar. We hadden
alles gerenoveerd, opnieuw geschilderd en gedecoreerd”, vertelt Pieter

van Logten, eigenaar van recreatiepark Kasteel Ooijen en het bijbehorende Steakhouse The Longhorn. Hij

De vlam in de pan kon met een
deksel op de pan makkelijk worden
geblust, maar het kwaad was toen al
geschied. “We hadden geen brandschade, maar het nieuwe plafond en
de muren in de keuken waren zwart
was bijna klaar voor de opening van
en in het hele steakhouse hing een
zijn vernieuwde restaurant toen een
laag rook.”
brand letterlijk roet in het eten gooide.
De geplande opening moest dus

nog even worden uitgesteld, want
de rook had veel schade aangericht.
“In eerste instantie zaten we met de
handen in het haar, maar dankzij de
verzekeraar werd diezelfde avond
alles in het werk gezet om het
steakhouse weer in orde te maken.”
In een paar dagen tijd werd het hele
steakhouse leeggehaald, spullen
werden gereinigd en er werd opnieuw
geschilderd. Dat alles is snel gebeurd,
want deze week is met een vertraging van drie weken Steakhouse The
Longhorn geopend.

Een georganiseerde
rommel
De inrichting is nog steeds, zoals Van Logten het zelf omschrijft,
een georganiseerde rommel, met
een houten inrichting, Amerikaanse
spullen aan de muur en pelpinda’s
op de vloer. “Het is nog steeds het
vertrouwde steakhouse, maar wel met
nieuwe decoratie”, aldus de eigenaar.
En de collega die de brand veroorzaakte werkt er ook nog steeds. “Ach, we
hebben er flink wat grappen over
gemaakt. Zo gaan wij er mee om. Het
is vervelend dat het gebeurd is, maar
we nemen hem niets kwalijk.”

vacatures unisign
Wij zoeken: wegens toename van onze orderportefeuille zijn wij voor diverse afdelingen binnen onze
organisatie op zoek naar ondernemende, enthousiaste en gemotiveerde technische talenten met ambitie,
werktuigbouwers, trainees en schoolverlaters voor de onderstaande functies.
Wij bieden: een interessante functie met perspectief in een boeiende technische omgeving.
Een prima salaris en een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden met de CAO Metalektro als basis.
Wij zijn een dynamische en kwaliteitsbewuste onderneming met een open en informeel karakter.

medewerker gereedschapsmagazijn

project planner montage

CNC operator 3 en/of 5 assen freesbank

besturingstechnicus

fijnbankwerker

tekenaar / constructeur

meewerkend voorman verspaning ploegleider

service assistent binnendienst

mechanisch monteur in- en extern

service monteur buitendienst
kijk voor een uitgebreid vacature-overzicht op

www.unisign.nl

Industrieterrein 36 | ind. Helden nr. 930 | P.O. Box 7047 | NL-5980 AA Panningen | The Netherlands | T +31 (0)77 307 37 77

Your partner in productivity

www.unisign.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

T.A.C.B. Unisign B.V. is een internationaal opererend
Nederlands bedrijf, gevestigd in Panningen met zo’n
140 medewerkers en gespecialiseerd in de ontwikkeling
en fabricage van hoogwaardige CNC Bewerkingsmachines
voor metaal en kunststofverspanende industrieen.
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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.

Will Niessen-Cuypers
Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

Op weg naar Grubbenvorst waar afgelopen maandag de Gekke
Maondaag plaatsvond, trof onze HALLO-verslaggever Will Niessen-Cuypers.
Will houdt van carnaval en van gezelligheid en zij wordt deze week geplukt.

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

Horrorfilms
zonder bloed
Wanneer er nog wat vrije tijd overblijft, kijkt Will graag naar spannende
horrorfilms. “Maar dat hoeven geen
films met veel bloed te zijn hoor. Ik
kijk liever naar horrorfilms met goede
schrikeffecten en met spannende en
spectaculaire achtervolgingen en een
goed verhaal. Waar ik zeker geen
minuut aan spendeer is het kijken naar
voetbal op tv”, zegt ze heel stellig. Will
heeft verder een hekel aan hoogvliegers en haar midden in de nacht
ergens voor wakker maken is geen
goed plan. “Alleen voor een reis naar
een warm land want ik ben een echte
koukleum”, bedenkt ze zich nog vlug.
Wellicht is dat de reden waarom ze

Mediterraanse
couscoussalade
met gegrilde
tonijn
Benodigdheden:
150 gram couscous
250 ml krachtige kippenbouillon
20 gram kappertjes
1 theelepel knoflook pulp
1 bosje lente ui
50 gram gedroogde tomaten
50 gram olijven
4 stuks verse tonijn à 60 gram
5 eetlepels olijfolie
sap van 2 stuks limoenen
peper
zout
Bereiding:
• Giet kokende kippenbouillon over
de couscous en roer dit goed door
elkaar. Laat dit circa 5 minuten
intrekken totdat de couscous al het
vocht heeft opgenomen;
• snij de olijven, lente ui en de
tomaten klein naar eigen inzicht;
• meng daar olijfolie, knoflook,
kappertjes, limoensap door;
• zet nu een grillpan op en grill
hierin de tonijn, circa 1 minuut
per kant;
• breng de tonijn op smaak met
peper en zout;
• roer de couscous los met een vork
en meng het mengsel met de
olijven erdoor;
• proef dit en breng het op smaak
met peper en zout en eventueel
nog verse kruiden;
• dresseer dit op een bord en leg de
gegrilde tonijn er mooi op.

in de buurt van de Maas. Will houdt
vooral van gezelligheid en verheugt
zich op alle carnavalsactiviteiten die
gaan komen. “De Gekke Maondaag
van Grubbenvorst is altijd hartstikke
gezellig. Heerlijk, samen lekker ‘sjoenkele’ onder het genot van een lekker
glaasje bier, wat wil een mens nog
meer?”, vraagt ze zich hardop af.
De inwoonster van Grubbenvorst is
blij dat er eindelijk iets gedaan wordt
aan het winkelcentrum. “Dat is ook
wel zo’n beetje het enige wat ik aan
Grubbenvorst had willen veranderen.
Voor de rest is het een mooi dorp om
in te wonen met als mooiste plekje
het terras bij ‘de ketel’ op het Pastoor
Vullinghsplein. Trouwens, dat is ook
het mooiste plekje van heel Horst aan
de Maas want er is altijd wel wat te
beleven”, aldus Will.

Will Cuypers (47) is gehuwd
met Peter Niessen die 53 jaar oud
is. Samen hebben zij drie kinderen:
Niels van 20, Bjorn van 17 en Pim
die 15 jaar is. De familie woont aan
de Kloosterstraat in Grubbenvorst en
heeft het er prima naar hun zin. Will is
werkzaam in de huishoudelijke verzorging binnen de Thuiszorg. Momenteel
volgt ze een opleiding Helpende Zorg
en Welzijn. Hiervoor loopt zij stage

bij verpleeghuis Elzenhorst in Horst.
“Hoewel het werk af en toe zwaar is,
vind ik er veel voldoening in en dat
maakt het dan weer leuk. Daarnaast
vind ik het persoonlijke verhaal achter
elke cliënt interessant”, zegt Will.
In haar vrije tijd spendeert ze veel
aandacht aan hobby’s die bestaan uit
lezen, muziek luisteren en tuinieren.
Met Spike, de hond, wandelt ze graag
de nodige kilometers en dan het liefst
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Will wil lekker
sjoenkele
Op mijn vraag wie ze ooit nog wel
eens zou willen ontmoeten zegt ze:
“Eigenlijk alle familieleden en bekenden die overleden zijn. Daar zou ik nog
wel eens mee willen praten maar dat
zullen ongetwijfeld wel meer mensen
willen.” Het interview zit er zo goed
als op, alleen de foto nog. “Die maak
je maar vóór de Gekke Maondaag,
dan sta ik er in elk geval beter op dan
daarna”, lacht ze. Zo gezegd zo gedaan
en na het maken van het kiekje, knikt
Will tevreden: “Zoë ken ik wal veur d’n
daag kômme.”

HALLO van afgelopen week: Campagne via Twitter en Youtube

Politici denke vort in ’t groët,
Zonder Twitter valde boête d’n boët.
Dus zeej digitaal,
Ma wát en schandaal,
weej stemme nag steeds mit ’t potloëd!

In the picture deze week:
nu

noTenSTokJeS

2 stuks

PArTYbrooDJeS

4 stuks

Oplossing vorige week:

4

Uitgaan doet Will meestal in
Grubbenvorst. De kermis, Gekke
Maondaag en carnaval zijn daarbij
haar favoriete evenementen.
“En soms ga ik ook naar een voorstelling in de Maaspoort in Venlo of de
Schouwburg in Venray.” Op de vraag
wat haar het afgelopen jaar het meest
is bijgebleven zegt ze: “Het winnende
nummer ‘Vandaag’ van W-Dreej op het
LVK van vorig jaar. Echt een geweldig
nummer, moet je maar eens goed
naar de tekst luisteren.” Over het
huidige winnende lied op het LVK, ook
van W-Dreej, heeft ze geen mening.
“Dat moet je me over een paar
maanden nog maar eens vragen”,
geeft ze als antwoord.

RIX LIMERICK

met linzerdek
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Will is een koukleum

AbrikozenvlAAi

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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haar zomervakantie in Hongarije heeft
doorgebracht. Naast een zomerse
temperatuur houdt ze ook van cultuur
en Hongarije biedt beide.
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Commissie
Samenleving
1 maart 2011
De Commissie Samenleving vergadert op dinsdag 1 maart 2011
om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan de Maas.
Op de agenda staan de volgende punten:
• Verslag commissie Samenleving van 1 februari 2011
• Informatie over maatschappelijke ondersteuning
• Technische behandeling raadsvoorstellen voor raadsvergadering 15 maart 2011
Meer informatie over deze punten vindt u op www.horstaandemaas.nl.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op dinsdag 1 maart 2011 vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Gemeenteraad HadM bezocht
Meerlo, Swolgen en Tienray
In 2010 - het eerste jaar van de fusiegemeente Horst aan de Maas (HadM) - heeft de gemeenteraad diverse kernen bezocht. Doel was om beelden te krijgen bij het wonen, werken en ontspannen in de 16 kernen. Omdat nog niet alle 16 kernen aan de beurt zijn geweest, worden de
bezoeken in 2011 voortgezet. Vrijdag 18 februari bezocht de raad Meerlo, Swolgen en Tienray.
Op vrijdagmiddag 18 februari 2011 bracht de gemeenteraad een bezoek aan de onlangs in gebruik
genomen brede school Meerlo. Deze brede school wil op termijn uitgroeien tot een volwaardig kindcentrum voor kinderen van 0 tot 12 jaar. In Swolgen mochten de leden van de raad een kijkje nemen
in de keuken van Stal Poels. Een handelsstal in springpaarden voor nationaal en internationaal niveau. Aan het eind van middag werd de raad ontvangen door Pastoor Verheggen, die een rondleiding
verzorgde in de Tienrayse kerk. Achter de kerk – in de winkel – werd het gezelschap aan de hand van
beelden bijgepraat over de geschiedenis van Klein Lourdes en Tienray en over de promotie daarvan.
Ook nu weer werd de raad op alle locaties vol enthousiasme geïnformeerd en rondgeleid.
2010
In 2010 brachten de leden van de gemeenteraad een bezoek aan de kernen Grubbenvorst, Lottum,
Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Hegelsom, Melderslo, Griendtsveen, America, Meterik en Horst.

Welk afval wordt de komende tijd
opgehaald?
Vrijdag 25 februari
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst,
Kronenberg, Meterik Sevenum
Zaterdag 26 februari
• Inzameling oud papier America, HorstNoord, Lottum, Meerlo, Meterik, Swolgen,
Tienray
• Inzameling oude metalen
Norbertusparochie
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00
uur (alleen voormalige gemeente Horst aan
de Maas)
Maandag 28 februari
• Inzameling restafval omgeving
Broekhuizen, Broekhuizenvorst, LottumNoord
Dinsdag 1 maart
• Inzameling restafval omgeving
Grubbenvorst-Noord, Lottum-Zuid
Woensdag 2 maart
• Inzameling restafval Grubbenvorstcentrum, Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
• Inzameling gft-afval Meerlo, Swolgen,
Tienray
Donderdag 3 maart
• Inzameling restafval omgeving Melderslo,
Horst-Zuid

Vrijdag 4 maart
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
• Inzameling oud papier Grubbenvorst
(11.00-18.00 uur)
Zaterdag 5 maart
• Inzameling restafval Hegelsom,
Horst (Kapellerhof) i.v.m. Carnaval
• Inzameling oud papier Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst
(09.00-12.00 uur)
• KGA gemeentewerken 10.00-14.00 uur (alleen
voormalige gemeente Horst aan de Maas)
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of
raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.
Oud papier Horst
De bewoners in het centrum van Horst wordt
verzocht hun oud papier niet al op vrijdagavond
aan te bieden, maar pas op zaterdagmorgen,
dit in verband met vandalisme.

Aftrapbijeenkomst ‘sportbeleid en sportaccommodaties’
Op donderdag 7 april a.s. wordt de aftrapbijeenkomst ‘sportbeleid en sportaccommodatiebeleid’ van 19.30 uur tot 22.00 uur gehouden op initiatief van de gemeente Horst aan de Maas.
Het programma en de locatie worden later bekend gemaakt. Meer informatie vindt u op www.
horstaandemaas.nl. Op deze site kunt u ook een aanmeldingsformulier voor het bijwonen van
de aftrapbijeenkomst downloaden. Het formulier kunt u vóór 15 maart ingevuld opsturen naar de
gemeente Horst aan de Maas, t.a.v. mevrouw Gonny Rooyakkers, Wilhelminaplein 6 te 5961 ES
Horst. U kunt zich ook aanmelden via g.rooyakkers@horstaandemaas.nl.
Voor meer informatie kunt u zowel telefonisch als per e-mail rechtstreeks contact opnemen met:
• Noëlle Janissen
• Marcel Tonen
• Frans Verhaag

077- 477 96 18
077- 477 96 03
077- 477 96 22

n.janissen@horstandemaas.nl
m.tonen@horstaandemaas.nl
f.verhaag@horstaandemaas.nl

Mandaatregister
Het college van Burgemeester & Wethouders heeft op 15 februari 2011 besloten om de
onderdelen inzake de aansprakelijkheid en verzekeringen van cluster WOZ onder te brengen
bij het cluster Juridische Zaken.
Het Mandaatregister is daarop aangepast en ligt ter inzage in de publiekshal van
het gemeentehuis.

Gemeentehuis gesloten
tijdens Carnaval
I.v.m. Carnaval zijn het gemeentehuis en afd. gemeentewerken gesloten op maandag 7 maart en
dinsdag 8 maart 2011.

Enthousiaste vrijwilligers over de promotie van Klein Lourdes en Tienray.

Burgerlijke stand is beide dagen tussen 8.30 en 9.30 uur bereikbaar onder tel.nr. 06 - 53 35 59 73,
uitsluitend voor het maken van afspraken voor het doen van geboorte- en/of overlijdensaangiften.
Voor dringende zaken ten aanzien van de afdeling gemeentewerken kunt u contact opnemen met
storingsnummer 06 – 23 49 82 49.

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning voor:
• Het vervangen van een opslagloods op het
perceel gelegen aan de Griendstveenseweg 3
te America, ingekomen 11 februari 2011.
• Het oprichten van landmark op het perceel gelegen aan de Maasduinenweg 1 te
Evertsoord, ingekomen 15 februari 2011.
• Het aanbouwen van een erker op het
perceel gelegen aan de Kloosterstraat 47A
te Grubbenvorst, ingekomen 17 januari
2011.
• Het plaatsen van een werktuigenberging op
het perceel gelegen aan de Venloseweg 102
te Horst, ingekomen 14 februari 2011.
• Het verwijderen van asbest op het perceel
gelegen aan de Jan van Eechoudstraat 36 te
Horst, ingekomen 15 februari 2011.
• Het oprichten van een tuinhuisje op het
perceel gelegen aan St.. Antoniuspark 13 te
Horst.
• Het vergroten van een woning op het
perceel gelegen aan de Vondersestraat 26 te
Horst, ingekomen 18 februari 2011.
• Het gedeeltelijk slopen en het vergroten
van een bestaande woning op het perceel
gelegen aan de Melatenweg 5 te Horst,
ingekomen 17 februari 2011.
• Het kappen van 6 bomen, het slopen van
het schoolgebouw en het gedeeltelijk slopen
van de Torrekoel op het perceel gelegen aan
de Meerweg 11-13 te Kronenberg, ingekomen 15 februari 2011.
• Het verbouwen van een schuur tot een
woonruimte op het perceel gelegen aan de
Crommentuijnstraat 48 te Meterik, ingekomen 15 februari 2011.
• Het oprichten van een woning op het perceel gelegen aan De Sondert 1 te Sevenum,
ingekomen 17 februari 2011.
• Het intrekken van de milieuvergunning
van de inrichting gelegen op het perceel
Kleefsedijk 23 te Sevenum, ingekomen
17 februari 2011.
• Het vervangen van de dakbedekking op het
perceel gelegen aan de Helenaveenseweg 8
te Sevenum, ingekomen 18 februari 2011.
• Het herbestraten van terrein bushalte op
het perceel gelegen aan de Kloosterstraat te
Tienray.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend
Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend:
Reguliere bouwvergunning
• Het vergroten en het intern verbouwen van
een zeugenstal op het perceel gelegen aan
de Campagneweg 8 te Meterik.
Bovengenoemde bouwvergunning is
verstuurd op 24 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.
Rectificatie verleende omgevingsvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende omgevingsvergunning
is verleend:
• Het aanpassen van een winkelruimte en het
veranderen van een gevel op het perceel gelegen aan de Steenstraat 11 te Horst.
• Het oprichten van vleesvarkensstal op het perceel gelegen aan de Keuterseweg 3 te Meerlo.

Bovengenoemde omgevingsvergunningen zijn verstuurd op 17 februari 2011.
• Het slopen van een schuur op het perceel gelegen aan de Van Elzenweg 13 te
Hegelsom.
• Het herbouwen van een schuur op het
perceel gelegen aan de Stationsstraat 124 te
Hegelsom.
• Het uitbreiden van een woonhuis met platte
aanbouw op het perceel gelegen aan de
Oude Peeldijk 8 te Meterik.
• Het slopen van een kippenstal en het
verwijderen van asbest uit een kippenstal
op het perceel gelegen aan de Hulsweg 6 te
Swolgen.
Bovengenoemde omgevingsvergunningen zijn verstuurd op 24 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 beschikking milieuvergunning in het kader van de Wet
milieubeheer
Rectificatie
Vanwege een tekstuele verschrijving volgt
deze nieuwe publicatie.
Het betreft de volgende beschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: varkenshouderij
Aanvrager:
Vullings Meterik BV
Adres inrichting: Campagneweg 8
Meterik
Datum aanvraag: 1 september 2010
Betreft:
WM milieuvergunning
8.4 Revisievergunning
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 25 februari 2011
tot en met 7 april 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.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de
inzage termijn een beroepschrift indienen
tegen deze beschikking. Een belanghebbende
kan geen beroep instellen, indien hem redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen
zienswijzen naar voren heeft gebracht over
de ontwerpbeschikking. De milieuvergunning
treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Dit geldt niet wanneer iemand in
de beroepstermijn beroep instelt en tevens
vraagt om een voorlopige voorziening te
treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u indienen wanneer u beroep heeft
ingesteld. Voorwaarde voor het toekennen
van een verzoek om voorlopige voorziening is
dat er sprake is van ‘onverwijlde spoed’. Dit
wil zeggen dat de situatie niet toelaat dat kan
worden gewacht op de definitieve uitspraak
op het beroepschrift.
Als u beroep wilt instellen dan moet u het
beroepschrift richten aan de Raad van State,

Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. De voorlopige voorziening moet u vragen bij de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor het
behandelen van het beroep en het verzoek om
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor verdere informatie hierover kunt u
terecht bij de Raad van State, tel. (070) 426
42 51, www.raadvanstate.nl.
Bekendmaking melding (8.40 Wm) in
het kader van de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet vereist. Voor deze inrichtingen
gelden algemene regels, die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Dergelijke inrichtingen zijn wel verplicht om hun activiteiten
te melden. Deze melding dient Burgemeester
en wethouders bekend te maken. Daarom maken zij bekend dat bij hen is binnengekomen:
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
25 januari 2011
Betreft:
WM Melding 8.40
Melding besluit landbouw milieubeheer
Aanvrager:
L.M.F. Coenders
Adres Inrichting: Witveldweg 30
Grubbenvorst
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 25 februari 2011 tot
en met 24 maart 2011. U kunt de betreffende
stukken inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in
Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het
gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 20.00
uur en dinsdag 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.
Kennisgeving Wet milieubeheer
Milieueffectrapport (MER)
Heidehof bv te Meerlo is voornemens om
haar legpluimveebedrijf te veranderen.
De inrichting is gelegen aan de Cocq van
Haeftenstraat 46 te Meerlo. Voor het veranderen is een revisie vergunning ingevolge de
Wet milieubeheer nodig. Alvorens wij definitief beslissing kunnen nemen op de aanvraag
om een milieuvergunning, is het opstellen
van een milieueffectrapport verplicht.
Besluit
De Commissie m.e.r. is van mening dat in het
MER en de aanvulling tezamen de essentiële
informatie aanwezig is om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen in de
besluitvorming om te komen tot een milieuvergunning.
Op basis van het positieve advies zijn wij
van mening dat het MER, mede gelet op
de daarvoor overeenkomstig artikel 7.15
eerste lid van de Wet milieubeheer, vastgestelde Richtlijnen inzake de inhoud van het
Milieu-effectenrapportage voldoet aan de bij
de krachtens de artikelen 7.10 en 7.11 van
de Wm gestelde eisen. Hiervoor wordt het
milieubelang voldoende meegewogen bij de
besluitvorming in het kader van de Wet milieubeheer vergunningsprocedure.
Gelet op de bovenstaande overwegingen accepteren wij het MER, met inachtneming van
het advies van de Commissie m.e.r.
De milieueffectrapportage liggen samen met
de andere stukken die hierop betrekking hebben ter inzage van 1 maart 2011 tot en met 11
april 2011.
U kunt de stukken tijdens de openingstijden
inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis van Horst aan de Maas, Wilhelminaplein
6 in Horst. De openingstijden 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 team
vergunningen van de gemeente.
Beroepsmogelijkheden
Ingevolge artikel 6.3 van de Algemene wet
bestuursrecht is dit besluit niet vatbaar
voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing een belanghebbende, los van het voor
te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn of
haar belang treft.
Horst, 24 februari 2011.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Verkeer
Afsluiting van Vlattenstraat
Vanwege werkzaamheden behorende bij het
bouwrijpmaken van het b.p. de Krouwel is
het noodzakelijk de van Vlattenstraat, ter
hoogte van het speelterreintje, gedurende de
hele week 9 (28 februari t/m/ 4 maart) af te
sluiten voor het doorgaande verkeer.
Alle aanwonenden blijven bereikbaar maar
wij verzoeken u wel vriendelijk om gedurende deze korte periode indien mogelijk een
andere route te nemen. Wij vragen u begrip
voor deze tijdelijke overlast.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Hans Meskers van ons team IBOR
tussen 9.00 uur - 13.00 uur bereikbaar op
077 - 477 94 94.

Bekendmaking APV /
Bijzondere Wetten
De volgende aanvrage(n) liggen ter inzage
Evenementenvergunning
• Stichting Grubbenvorst Promotion voor
het organiseren van de Aspergefeesten en
de wederkomst van de Witte Dame op 11
en 12 juni 2011 op het Past. Vullinghsplein
en de Kasteelruïne ‘het Gebroken Slot’ te
Grubbenvorst;
• Stichting de Peelkabouters voor het
organiseren van Wijsneuzendag 2011 op
zondag 3 april 2011 in en nabij de Mèrthal
te Horst;
• Kindervakantiewerk Horst voor het organiseren van Kindervakantiewerk van 11
t/m 15 juli 2011 op het parkeerterrein van
Dendron College Horst;
U kunt de betreffende stukken inzien van 25
februari 2011 tot en met 11 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.
Exploitatievergunning
• Lavendellaan 54,5766 PP te Griendtsveen
voor het exploiteren van een lunchroom
en terras.
U kunt de aanvraag en de daarbij behorende stukken inzien van 25 februari 2011 tot
en met 11 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 richten aan de burgemeester t.a.v. de Afdeling
Vergunningen.
12-dagen regeling
• Melding incidentele festiviteit door Café
de Herströat, Herstraat 45 te Horst voor
zaterdag 19 maart 2011.
Carnavalsoptochten gemeente
Horst aan de Maas
• Lottum, Maandag 28 februari 2011
• Diverse scholen in de gemeente,
Vrijdag 4 maart 2011
• Horst, Zondag 6 maart 2011

• Meerlo, Zondag 6 maart 2011
• Broekhuizenvorst, Zondag
6 maart 2011
• Sevenum, Maandag 7 maart 2011
• Swolgen, Maandag 7 maart 2011
• Tienray, Maandag 7 maart 2011
• Horst jeugdoptocht, Maandag
7 maart 2011
• Meterik, Maandag 7 maart 2011
• America, Maandag 7 maart 2011
• Melderslo, Maandag 7 maart 2011
• Griendtsveen, Dinsdag 8 maart 2011
• Broekhuizen Tour de Brokeze,
Dinsdag 8 maart 2011
• Hegelsom, Dinsdag 8 maart 2011

Inspraakprocedure
voor ‘Toetsingskader
2012 – 2015 Horst aan
de Maas’
Stimuleringssubsidies aan vrijwilligersorganisaties.
Het College van Horst aan de Maas heeft
in haar vergadering van 15 februari het
conceptbesluit ‘Toetsingskader 2012 –
2015 Horst aan de Maas’ vastgesteld.
Dit conceptbesluit zal in mei worden
voorgelegd aan de Raad. Het nieuwe
toetsingskader zal de huidige subsidiekaders voor vrijwilligersorganisaties gaan
vervangen. Voorafgaand aan de vaststelling door de Raad vindt een inspraakprocedure voor belanghebbenden en ingezetenen plaats. Op deze procedure is de
‘Inspraakverordening Horst aan de Maas’
van toepassing. Belanghebbenden kunnen
een (bij voorkeur schriftelijke) zienswijze
indienen. De binnengekomen zienswijzen
worden gebundeld in een verslag waarin
de gemeente op elke zienswijze een reactie
geeft. Tevens worden de punten aangegeven waar zienswijzen hebben geleid
tot aanpassing van het beleid. Dit verslag
wordt verstuurd aan alle partijen die een
zienswijze hebben ingediend en bijgevoegd
aan het conceptbesluit dat aan de Raad
wordt voorgelegd.
Het concept toetsingskader kan worden
ingezien in de informatiehoek op het gemeentehuis of digitaal op de website
www.horstaandemaas.nl. Schriftelijke
zienswijzen kunnen vóór 8 april worden
ingediend aan:
College van burgemeester en wethouder
van Horst aan de Maas
T.a.v. de heer L. Peters, Postbus 6005,
5960 AA Horst
O.v.v. Zienswijzeprocedure Toetsingskader

Aanslag gemeentelijke
belastingen 2011,
26 februari bezorgd
De gecombineerde aanslag gemeentelijke
belastingen / woz-beschikking 2011 zal
zaterdag 26 februari 2011 bij inwoners en
bedrijven van Horst aan de Maas in de bus
vallen. De dagtekening van de aanslag is
28 februari 2011. Dit is één maand eerder
dan vorig jaar. Vorig jaar werd de aanslag
later dan gebruikelijk verstuurd. Dit kwam
omdat de gemeente meer tijd nodig had
om de belastingbestanden van de drie
voormalige gemeenten samen te voegen.
Regel en uitzondering
De aanslagen voor de onroerende-zaakbelasting, rioolheffing en de reinigingsheffing
(basisheffing afval en toeslag containers)
worden in 2011 net als voorgaande jaren
gecombineerd op één aanslagbiljet. Ook de
woz-beschikking wordt op het aanslagbiljet
vermeld. Uitzondering hierop vormt de reinigingsheffing voor inwoners en bedrijven in de
voormalige gemeente Sevenum en de dorpen
Meerlo, Tienray en Swolgen. De aanslagen
voor de reinigingsheffingen in de voormalige
gemeente Sevenum en de dorpen Meerlo,
Tienray en Swolgen worden, net zoals
voorgaande jaren, afzonderlijk en halfjaarlijks
verstuurd.
Woz-waarde
Op grond van de Wet Waardering Onroerende
Zaken (Wet woz) stelt de gemeente jaarlijks
de waarde van alle onroerende zaken in
gemeente vast, de zogenaamde woz-waarde.
De woz-waarde die op de gecombineerde
aanslag 2011 wordt vermeld, geldt voor het

belastingjaar 2011 en is gebaseerd op de
waardepeildatum 1 januari 2010.
Het taxatieverslag van uw woning of bedrijf,
kunt u vanaf 26 februari via de website van de
gemeente Horst aan de Maas raadplegen en
downloaden. Uiteraard zijn de gegevens beveiligd, zodat u alleen uw eigen taxatieverslag
kunt raadplegen. Burgers via DigiD en bedrijven die geen DigiD hebben via woz-waarde,
postcode en huisnummer.
Bezwaartermijn
Indien u het niet eens bent met de aanslag of
de woz-waarde, dient uw bezwaarschrift uiterlijk 6 weken na dagtekening van de aanslag,
door de gemeente te zijn ontvangen. Dit betekent, dat uw bezwaarschrift uiterlijk 11 april
2011 bij de gemeente dient te zijn. Wij verzoeken u voordat u een bezwaarschrift indient, de
bij de aanslag gevoegde bijsluiter zorgvuldig
door te lezen of de uitgebreide belastinggids
op de website van de gemeente Horst aan de
Maas te raadplegen of te downloaden.
Meer informatie?
Voor meer (inhoudelijke) informatie over alle
gemeentelijke belastingen en de wet woz,
kunt u terecht op de website
www.horstaandemaas.nl of aan het loket in
het gemeentehuis in Horst, Wilhelminaplein 6.
De openingstijden zijn maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 – 12.00 uur. Uiteraard kunt
u ook een afspraak maken op andere tijden.
Telefonisch zijn wij van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 – 17.00 uur bereikbaar
voor uw vragen op nummer 077-477 97 77.

Commissie Bezwaar
Openbare hoorzitting van de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten
Op dinsdag 1 maart 2011 zal een vergadering worden gehouden van de commissie voor de behandeling
van bezwaarschriften en klachten.
Deze commissie brengt advies uit over te nemen besluiten op bezwaarschriften.
De hoorzitting wordt gehouden in het gemeentehuis te Horst (ingang via hoofdingang).
• Om 18.30 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen de verlening van een bouwvergunning aan de Meldersloseweg te Horst.
• Om 19.15 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen het besluit om niet handhavend
op te treden aan de Lavendellaan te Griendtsveen.
• Om 19.45 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen de verlening van subsidie aan
een fietspendeldienst.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie,
mevr. P. Schrijver, tel. (077)477 93 78.

Nieuws
Discozwemmen
Komende vrijdag 25 februari is er weer
discozwemmen van 18:30 tot 21:30 uur.
Carnavalrooster.
De openingstijden in de carnavalsweek kunt u
vinden op www.horstaandemaas.nl
Recreatief zwemrooster.
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle
verdere informatie over onze activiteiten in het
zwembad kunt u terecht op de website van de
gemeente Horst aan de Maas, kijk daarom op
www.horstaandemaas.nl voor al het nieuws.
Kinderfeestjes
Bij ons uw kinderfeestje vieren? Voor € 6,00
kunt u bij ons zwemmen en krijgen de kinderen
een lekker smulpakket. En de jarige mag
grabbelen in de grabbelton.
Voor verdere informatie:
Zwembad de Berkel, Kranestraat 14, Horst.
Tel: (077) 477 97 25.

Provinciale
Statenverkiezingen
Identiteitsbewijs meenemen
Op woensdag 2 maart vinden de Provinciale
Statenverkiezingen plaats. Wanneer u uw
stem uitbrengt is legitimatie verplicht! Dus
neem bij het stemmen een identiteitsbewijs
mee (bijvoorbeeld: paspoort, Nederlandse
identiteitskaart, (brommer)rijbewijs.
Uw identiteitsbewijs mag, in dit geval,
maximaal 5 jaar verlopen zijn.
Meer informatie
Meer informatie over de verkiezingen vindt
u op: www.horstaandemaas.nl. Hier treft
u ook informatie aan over andere instanties
die vragen kunnen beantwoorden over de
verkiezingen of de keuze die u moet gaan
maken.

Algemene informatie
Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.
Daarnaast is afdeling burgerzaken geopend op:
Maandag
08.00 – 20.00 uur
(m.u.v. 12.30 – 13.00 uur).
Dinsdag
08.00 – 12.00 uur.
Woensdag 08.00 – 12.00 uur. Wilt u een
Afspraak op Maat: 13.15 – 16.30 uur.
Donderdag 08.00 – 12.00 uur. Wilt u een
Afspraak op Maat: 13.15 – 16.30 uur.
Vrijdag
08.00 – 12.00 uur.

Gemeentehuis
Postadres:
Postbus 6005, 5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Telefoon:
077 - 477 97 77
Fax:
077 - 477 97 50
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.
Afspraak maken
U kunt voor woensdag- en donderdagmiddag
tussen 13.15 en 16.30 uur een afspraak maken
voor alle producten van burgerzaken. U kunt de
afspraak via het callcenter (tel. 077 - 477 97 77)
indienen of via de website zelf een afspraak

maken. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden
dat u bij de afdeling Burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs (paspoort/id-kaart of rijbewijs)
nodig hebt.
Informatiehoek
Geopend: Maandag van 08.00 tot 20.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.
Op afspraak: Buiten de openingstijden kunt u
tijdens kantooruren terecht na afspraak.

regels voor bouwen, ruimtelijke ordening, milieu
en brandveiligheid en de regels van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV).
Telefonische bereikbaarheid tijdens kantooruren:
0478 -52 33 33 (gemeentehuis Venray).
Buiten kantooruren bij spoedgevallen: politie,
tel. 0900 -88 44. Postadres: Afdeling Veiligheid
en handhaving, p.a. gemeente Venray, Postbus
500, 5800 AM Venray.
E-mail: gemeente@venray.nl t.a.v. afdeling
Veiligheid en Handhaving.

Gemeentewerf
Americaanseweg 43, 5961 PC Horst,
tel. 077 -477 95 10.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
07.30 -12.00 uur en 13.00 -16.00 uur.
Storingsnummer: tel. 06 -23498249
(16.00 -07.30 uur en in het weekend).

Brandweer
Voor spoedmeldingen belt u het landelijke alarmnummer 1-1-2. Overige hulpaanvragen kunt u
melden aan de regionale alarmcentrale in Venlo
via tel. 077 - 356 56 56. Beide telefoonnummers
zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Regionale team handhaving
Regionaal team handhaving houdt toezicht op
naleving van de regels. Het gaat onder andere om

Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdagen donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
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Bespreking Poll week 06

Het onderzoek naar gevallen van dierenmishandeling moet binnen de politie een hoge prioriteit krijgen
De aanleiding van bovenstaande poll was een artikel over de
mishandeling van een aantal geitjes in de dierenweide van Kasteelpark Ter
Horst, waarbij een van de geitjes werd doodgeknuppeld. De reacties die men
hoort bij dit soort gevallen van dierenmishandeling zijn over het algemeen
behoorlijk heftig. Dat blijkt ook uit een anonieme reactie die we op onze
website ontvingen: “Degene die dieren zoiets aandoen moeten inderdaad

dezelfde behandeling krijgen als wat ze de dieren aangedaan hebben.
Eens kijken hoelang ze het volhouden. Hopelijk lijden ze langer als de
beestjes die ze mishandelen of doden.” Van het aantal lezers die op de poll
hebben gestemd vindt zeven op de tien dat het onderzoek naar gevallen van
dierenmishandeling inderdaad een hoge prioriteit moeten krijgen binnen de
politie.

Het is goed dat de gemeente de woningmarkt in
Horst aan de Maas via een opkoopfonds stimuleert
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Onlangs presenteerde wethouder Litjens een aantal stimuleringsmaatregelen
voor de woningmarkt in de gemeente. De plannen hebben vooral betrekking
op het woningbouwproject De Afhang in Horst. Om de beschikbare kavels en
woningen te verkopen, gaat de gemeente een opkoopfonds voor bestaande
woningen oprichten. 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 getaxeerde waarde van de woning. 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. De vraag is nu of een
dergelijke maatregel de taak van de gemeente is. Of zou de woningmarkt op
eigen benen moeten staan waarbij vraag en aanbod op onafhankelijk wijze tot
stand komen?

Uitslag vorige week (week 07) > De statenverkiezingen mogen afgeschaft worden > eens 52% oneens 48%

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.

Provinciale Statenverkiezingen zijn van groot belang

De provincie werkt voor u
Niet praten, maar doen. Dat is het motto van de provincie! En dat
betekent onder andere werken aan een gezonde economie en prettige
leefomgeving. Bijvoorbeeld werken aan minder onnodige regelgeving voor
ons bedrijfsleven, werken aan ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijvigheid, werken aan veiligheid en hoogwaterbescherming, werken aan
kwaliteit van het buitengebied, werken aan sterke infrastructuur en
werken aan welzijn.
Geen woorden maar daden
Wellicht denkt u, als u dat zo leest:
mooie woorden maar we willen
daden. Het is uw goed recht zo te
denken, maar de provincie doet ook
echt. De provincie werkt en investeert
voor u, door onder meer:
• 20 miljoen aan innovatiemiddelen
vrij te maken voor het starten van
nieuwe bedrijven
• als enige in Nederland te besluiten geen wetgeving te maken die

belemmerend is voor gemeentebesturen bij plannen voor ruimtelijke
ontwikkeling
• 20 miljoen te investeren in het opknappen van bestaande bedrijventerreinen in onder meer Venlo
• een nieuw bedrijventerrein mogelijk
te maken in Gennep (De Brem) en
in de gemeenten Venlo, Peel en
Maas en Horst aan de Maas het plan
Klavertje Vier te ontwikkelen
• te investeren in veiligheid zoals de

Maasprojecten Raayweide in Venlo
en de oude Maasarm in OoijenWanssum
• in het buitengebied te werken
aan nieuwe natuurprojecten onder
andere in en rond de Mariapeel.
Ook krijgt het landschap extra
impulsen rondom nationaal park de
Maasduinen en bij Klavertje Vier
• op vele plekken aan nieuwe
infrastructuur te werken zoals de
Greenportlane, de A74 naar Duitsland
maar ook door te investeren in
nieuwe fietspaden en in verkeersveiligheid door de aanleg van
rotondes op bijna alle provinciale
wegen in onze regio
• in de afgelopen periode vele
welzijnsprojecten te ontwikkelen
zoals gemeenschapsvoorzienin-

gen in Melderslo, Kronenberg,
Siebengewald en vele andere
gemeenten.
De provincie wil en kan investeren want zij heeft de mensen,
middelen en het mandaat. Maar dit
kan alleen indien personen het regionale belang goed onder de aandacht
brengen bij die provincie. Personen
die het belang van de regio erkennen
en vasthoudend en betrokken zijn.
Het CDA kiest voor deze regionale
belangen en heeft mensen die hier
hard aan willen werken.
Wij rekenen op uw steun!
Jan Nabben, Limburgers Binden, nr. 8
Ger Driessen, Daadkrachtig Verder,
nr. 15
Ger Driessen en Jan Nabben

SP: ‘Tijd voor peper!’
Op 2 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Veel
mensen merken alleen iets van de provincie wanneer er een weg wordt
aangelegd, als hun voetbalclub moet fuseren of wanneer het energiebedrijf wordt verkocht. ‘Maar er is meer’, zegt SP-lijsttrekker Thijs Coppus.
Thijs is 29 jaar, woont in Horst en is vader van een zoon.
“De provincie beslist over heel
wat zaken die dicht bij de mensen
staan. Ik noem bijvoorbeeld het
openbaar vervoer, de jeugdzorg en
de inrichting van het platteland. Het
openbaar vervoer in Limburg is de
afgelopen jaren alleen maar duurder
geworden, het platteland dreigt
steeds verder volgebouwd te worden
en jeugdzorg is steeds verder onder
druk komen te staan.”
Maar wat wil de SP?
“Gratis openbaar vervoer, een platteland zonder megastallen, veel

meer duurzame energie en genoeg
betaalbare woningen in de hele provincie. Bovendien moet het afgelopen
zijn met de vriendjespolitiek in het
provinciehuis. Het is tijd voor een grote
schoonmaak!”
5 redenen om op de SP te stemmen:
De bezem door het provinciehuis!
Het moet afgelopen zijn met de
machtspolitiek van het CDA en alle
prestigeprojecten. Na tientallen jaren
CDA, aangevuld met PvdA en/of VVD,
is het tijd voor nieuwe ideeën en een
nieuw Limburg. De bezem moet door

het provinciehuis. De SP is er klaar
voor!
Beter openbaar vervoer
De bussen en treinen in Limburg moeten voor iedereen toegankelijk zijn.
65-plussers en MBO’ers onder de 18
moeten gratis kunnen reizen. De prijs
van een dagkaart voor het Limburgs
openbaar vervoer wordt maximaal 2
euro.
Geen megastallen in Limburg
In tegenstelling tot andere provincies
vinden CDA, PvdA en VVD het prima
dat er in Limburg stallen voor duizenden tot tienduizenden dieren worden
gebouwd. De SP is hier fel tegenstander van, omdat hierdoor het Limburgse
platteland wordt volgebouwd, kleine
boerenbedrijven in de knel komen en
de lucht ongezonder wordt.

Een Limburgs energiebedrijf
Het is belangrijker dan ooit om als
provincie invloed te hebben op
de manier waarop energie wordt
geproduceerd. Veel meer dan nu
moet gebruik worden gemaakt van
duurzame energie. Daarom wil de
SP dat de provincie weer een eigen
energiebedrijf opricht.
Voor iedereen een betaalbare
woning
Door de bevolkingsafname worden
er in gemeenten goede en betaalbare woningen afgebroken. Hierdoor
wordt het voor steeds meer mensen
moeilijker om een betaalbaar huis
te vinden en vertrekken jongeren
uit onze provincie. Goede woningen
worden niet gesloopt, maar opgeknapt.

Cactus
Column

Porno

Als de verkiezingen naderen
en diverse kandidaten bang zijn
om een publieke draai om de
oren te krijgen, zoeken ze iets
om de landelijk pers te halen.
Zo is de Limburgse CDAkandidaat voor het
gouvernement Gerrit Driessen er
in geslaagd om een dame met
het CDA-vignet op de billen in
een campagnefilmpje te zetten.
Nu kan Gerrit dergelijke ongein
misschien nog, onder het genot
van Hertog Jan, op de kroegtafel
zetten, maar voor nette
aanhangers van een destijds
nette politieke club is nu de limit
bereikt. Gerrit zal ongetwijfeld
de geschiedenis ingaan als een
‘dirty old man’ en daarna van
het politieke toneel verdwijnen.
Jammer voor iemand die voor
Limburg nog wel een paar
dingen goed heeft gedaan maar
de pornostunt was één bips te
ver. Hoewel, Silvio houdt het ook
al lang vol! Als Gerrit te zijner
tijd geen deputé meer is, kan hij
zich in elk geval verder bezig
gaan houden met de exploitatie
van het kasteel Huys ter Horst.
Misschien kan er een
zogenaamde parenclub in
worden gevestigd of een
internaat voor uitgetreden
politici, de zogenaamde
mastodonten. De Limburgse
frivoliteit kon wel eens het einde
inluiden van het CDA. Zolang er
nog onderscheid werd gemaakt
tussen vastelaovend en serieuze
politiek ging het nog wel goed.
Maar als carnavalsjokers het ook
nog in de politiek voor het
zeggen krijgen, is er iets goed
mis. De reden om te gaan
stemmen is dankzij Gerrit, voor
veel mensen tot een absoluut
dieptepunt gezakt. Horst aan de
Maas houdt er in elk geval een
televisieprogramma aan over,
Sex and the City. Misschien kan
de echtgenoot van de
Maastrichtse burgemeester
Onno Hoes de productie voor zijn
rekening nemen. Dan blijft het
in elk geval iets Limburgs! Gerrit
gaat in elk geval zaadkrachtig
verder.
Cactus

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Verkiezingen
Op woensdag 2 maart mogen we weer naar de stembus. Deze keer voor de verkiezingen van de
Provinciale Staten. We kiezen dan niet alleen een nieuw bestuur voor de provincie, maar indirect ook
de leden van de Eerste Kamer in Den Haag. De gekozen leden van de Provinciale Staten bepalen
namelijk op hun beurt weer de samenstelling van de Eerste Kamer.
Ook politici uit Horst aan de
Maas staan op de kieslijsten
voor de verkiezingen.
Dat geldt echter niet voor iedere
partij en ook staan sommigen

Naam
Leeftijd
Partij
Positie op kieslijst

op een niet verkiesbare plaats.
Zij staan zo laag op de lijst dat ze
alleen met voorkeursstemmen in
de Provinciale Staten kunnen
komen.

HALLO Horst aan de Maas
voelt van iedere lijst één
kandidaat uit onze gemeente aan
de tand over hun standpunten
voor de verkiezingen.

En omdat deze verkiezingen belangrijk zijn voor de samenstelling van
de Eerste Kamer. Juist een stem op
GroenLinks is belangrijk om dit rechtse
kabinet in een houdgreep te houden,
zodanig dat de Eerste Kamer onzalige
plannen van dit kabinet kan bijsturen
of desnoods verwerpen. Hierdoor wordt
meer recht gedaan aan de politieke
verhoudingen in dit land.
Wat kunnen de verkiezingen voor de
Provinciale Staten betekenen voor
Horst aan de Maas?
Verbetering van het openbaar vervoer door van het traject RoermondNijmegen een dubbel spoor te maken.
Door de toegankelijkheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van het
openbaar vervoer te verbeteren. De
uitvoering van het project Ooyen–
Wanssum bespoedigen en dús de
hoogwaterbeveiliging verbeteren en
de deelplannen voor Wanssum met zijn
haven, rondweg en kernontwikkeling
uit te gaan voeren. Zowel haven als
rondweg zijn belangrijk voor Horst aan

de Maas, bezien vanuit mobiliteit en
(vracht)verkeersafwikkeling.
De ontwikkelingen binnen de
agrarische sector en landschap en
natuur, gekoppeld aan de toeristische
mogelijkheden zijn erg belangrijk voor
onze regio. Er moeten keuzes gemaakt
worden. Immers, je kunt niet volop je
kaarten zetten op het ontwikkelen van
de LOG’s (de grootschalige bio-industie)
en grootschalige kassenbouw in de
nog open ruimten van Noord–Limburg
en de regio als speerpunt kiezen voor
recreatie en toerisme. Op enig moment
gaat dit elkaar bijten. Dit dwingt tot
schaalbeperking en concentratie binnen de land- en tuinbouw én tot meer
samenwerking binnen de regio op het
terrein van recreatie en toerisme.
Volgens peilingen krijgt de PVV veel
stemmen. Is een samenwerking van
jouw partij met de PVV mogelijk en
waarom wel of niet?
GroenLinks is geen voorstander van ’het
uitsluiten’, iets waar de PVV groot van
lijkt te worden. Dit maakt het erg lastig
om mee samen te werken. Wat moeten
wij aan met een partij die vrouwen met
een hoofddoekje de toegang tot het
Provinciehuis wil verbieden? Wat met
een partij die diezelfde vrouwen niet in
de trein, tram of bus wil hebben? Wat
met een partij die, onder het mom van
de vrije meningsuiting, groepen burgers
uitsluit, schoffeert en discrimineert? Wat
met een partij die de vrije meningsuiting exploiteert maar tegelijkertijd de
meeste eigen kandidaten op de provinciale kieslijsten de mond snoert? Ik
weiger te geloven dat de gemiddelde,
normaal denkende Nederlandse burger
die weg op wil, een weg die, onder het
mom van ’het vrije woord’, aanzet tot
nog meer hufterigheid.
Waarom zouden mensen op jou
moeten stemmen?
Wanneer mensen het voor een groot
gedeelte met het bovenstaande eens
zijn en vinden dat iedere burger er
toe doet en op álle terreinen moet
kunnen meedoen, dan is hun stem op
GroenLinks meer dan de moeite waard.

Leo Beterams
63
GroenLinks
14

Wat is je favoriete plekje in Horst
aan de Maas en waarom?
Sportpark Bergsbos in Meerlo, omdat
ik daar sinds jaar en dag een aantal
keren per week mijn dertig rondjes
voetbalveld (ruim 10 kilometer) ren.
Dit heeft mij al die jaren binnen de
gemeentepolitiek overeind gehouden,
stressbestendig gemaakt en natuurlijk
gezond en fit gehouden.
Waarom zouden mensen moeten
gaan stemmen voor deze
verkiezingen?
Mensen moeten gaan stemmen om
gebruik te maken van hun recht. Kijk
naar Tunesië en Egypte waar men vecht
voor democratie, voor het recht op
partijvorming en eerlijke verkiezingen.
Omdat de provincie op belangrijke
beleidsterreinen het stuur in handen
heeft. Denk aan de ruimtelijke ordening, milieu en natuur, openbaar vervoer, ontwikkelingen binnen de agrarische
sector en economische ontwikkelingen
waar de provincie kan sturen op meer
duurzame bedrijven en bedrijvigheid.

Woensdag
2 Maart

truuje aovend
vrijdag
4 Maart

liedjes aovend
Cafe de beurs

Gasthuisstraat 27, 5961 GA Horst
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Freek Selen
30
VVD
27

Wat is je favoriete plekje in Horst
aan de Maas en waarom?
Horst aan de Maas heeft vele
mooie plekjes en door mijn werk
als wethouder blijf ik ook nog
steeds mooie plekken ontdekken.
Zo rond deze (carnavals-)tijd zijn
de gemeenschapshuizen wel een
favoriete plek voor mij. Hier komen
de mensen samen om even de
boel de boel te laten en carnaval
te vieren. Als ik er dan één moet
aanwijzen dan is het dit jaar de
Wingerd in Sevenum. Na jaren van
voorbereiden nu vergroot, vernieuwd
en klaar voor de toekomst.
Waarom zouden mensen moeten
gaan stemmen voor deze
verkiezingen?
Horst aan de Maas ligt in het
centrum van de Greenport Venloontwikkelingen, de komende
jaren gaat hier van alles gebeuren,
van de Floriade, Greenportlane,
Californië tot Klavertje 4. Belangrijke
ontwikkelingen waar de provincie
ook een grote stem in heeft.
Daarnaast beschikt de provincie
over de nodige financiële middelen.
Daarom is het goed dat de NoordLimburgse mening en belangen ook
in Maastricht gehoord worden.
Daarnaast is er de relatie tussen
deze verkiezingen en de Eerste
Kamer. De Provinciale Staten kiezen
namelijk de leden van de Eerste
Kamer. Wil het nieuwe kabinet
Rutte-Verhagen voortvarend verder
kunnen werken om orde op zaken
te stellen dan is een meerderheid
in de Eerste Kamer ook erg
belangrijk.

Wat kunnen de verkiezingen voor
de Provinciale Staten betekenen
voor Horst aan de Maas?
De provincie is een belangrijke
beslisser op gebieden als ruimtelijke
ordening, infrastructuur en
openbaar vervoer. Met de hierboven
geschetste ontwikkelingen in de
regio, en dus ook Horst aan de Maas,
zijn deze verkiezingen erg belangrijk.
Volgens peilingen krijgt de PVV
veel stemmen. Is een
samenwerking van jouw partij
met de PVV mogelijk en waarom
wel of niet?
Wij willen niet vooruit lopen op
coalitievorming, eerst is de kiezer
aan het woord. Maar wij sluiten op
voorhand geen enkele partij uit.
Het streven is om te komen tot een
coalitie waar we inhoudelijk zoveel
mogelijk voor elkaar krijgen met
partijen die ook goede mensen
kunnen leveren voor het dagelijks
bestuur (Gedeputeerde Staten).
Waarom zouden mensen op jou
moeten stemmen?
Ik zou mensen allereerst willen
zeggen dat men vanwege
inhoudelijke standpunten een partij
zou moeten kiezen. Mijn advies is
dan uiteraard de VVD. Mijn positie als
lijstduwer (nr. 27) geeft aan dat ik
vertrouwen heb in de ideeën van de
VVD, onze lijsttrekker Mark Verheijen
en de andere topkandidaten.
Mocht ik als lijstduwer genoeg
voorkeurstemmen halen, ga ik er
uiteraard voor. Dan combineer ik het
Statenlidmaatschap met de mooie
baan van wethouder in de gemeente
Horst aan de Maas!

20

politiek

Naam
Leeftijd
Partij
Positie op kieslijst

24
02

Roy Bouten
27
PvdA
7

Wat is je favoriete plekje in Horst
aan de Maas en waarom?
Ik heb niet één favoriet plekje in Horst
aan de Maas. Na een drukke week ga
ik het liefst hardlopen langs de Maas
of het Schuitwater. Vooral het bruggetje langs de Maas tussen Lottum en
Grubbenvorst is een heerlijk plekje.
Op de foto wil ik het plekje ‘tussen de
mensen’ uitbeelden. Daar haal ik m’n
energie vandaan. Als voorzitter van
de Lottumse judoclub en het Horster
jeugd- en jongerenwerk, als raadslid
en ook als kandidaat Statenlid wil ik
samen met jullie allemaal werken aan
een eerlijker Horst aan de Maas en
Limburg.
Waarom zouden mensen moeten
gaan stemmen voor deze verkiezingen?
Twee redenen. Allereerst omdat
hiermee de Provinciale Staten worden
gekozen. Ten tweede omdat uit deze

Provinciale Staten de Eerste Kamer
wordt gekozen en de Eerste Kamer de
wetgeving van de Tweede Kamer moet
goedkeuren. Alle bezuinigingsplannen van dit rechtse Randstadkabinet
moeten nog voorbij de Eerste Kamer
en kunnen dus nog worden bijgesteld.
Dan moet er echter wel een andere meerderheid komen dan in de
Tweede Kamer. Opkomst is daarbij van
doorslaggevend belang.
Wat kunnen de verkiezingen voor de
Provinciale Staten betekenen voor
Horst aan de Maas?
De provincie is verantwoordelijk
voor zaken die ons allemaal raken:
economie, werk, onderwijs, hoogwaterbeveiliging, provinciale wegen,
natuurontwikkeling, jeugdzorg en
energie zijn enkele zaken waar de
provincie een verantwoordelijkheid
heeft en die rechtstreeks invloed
hebben op ons leven.

Volgens peilingen krijgt de PVV veel
stemmen. Is een samenwerking van
jouw partij met de PVV mogelijk en
waarom wel of niet?
Absoluut niet. Onze principes zijn
belangrijker dan het pluche. En wel om
drie redenen. Ten eerste wil en kan ik
als PvdA’er niet samenwerken met een
partij die mensen uitsluit. De PVV gaat
uit van geloof, ik ga uit van gedrag. De
PVV gaat uit van afkomst, ik ga uit van
toekomst. De PVV misbruikt maatschappelijke problemen voor eigen gewin.
Zo vinden ze het terecht schandalig
als er een homosexuele leraar op een
islamitische school wordt ontslagen
maar interesseert het ze helemaal
niets als dit op een Christelijke school
gebeurt. Ten tweede kan ik me niet
vinden in grote delen van het PVVprogramma. Mij interesseert het niets
of iemand een frikandel speciaal of een
broodje halal kip eet in de pauze op
het provinciehuis, als ze maar samen
werken aan Limburg. Ik wil me in gaan
zetten voor werk, onderwijs en bereikbaarheid. Geen slap gelul maar keihard
aan de slag voor een eerlijker Limburg.
Tenslotte is de PVV géén democratische
partij en kan ze niet worden teruggefloten door een achterban. Als PvdA
hebben we in een ledenvergadering
afgesproken duidelijkheid te bieden
aan de kiezers en uitgesproken niet
met de PVV samen te zullen werken in
een college.
Waarom zouden mensen op jou
moeten stemmen?
Ik wil me als volksvertegenwoordiger
in gaan zetten voor een Limburg waarin
we allemaal meedoen, waar werk is
voor iedereen, waar we goed onderwijs
hebben voor alle niveaus en waar een
goede bereikbaarheid is gegarandeerd.
Ik wil me 200 procent in gaan zetten
voor één Limburg waarin iedereen
zich thuis en veilig voelt. Daar zijn we
samen verantwoordelijk voor en daar
gaan we samen voor zorgen!

TEGELZETTERSBEDRIJF
H. MARTENS

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

Tel. 077-3663084

Mobiel 06-38646761

Voor vakkundig tegelwerk!
Bel voor advies en
vrijblijvende prijsopgave:
tel.: 0478-580681
of 06-44976141

Mind & Body Care
Te zwaar? Niet fit? Te licht?
Neem HERBALIFE!
Gratis begeleiding en vetmeting.
Geïnteresseerd?
Bel dan:
Helmy Thoone - Tel. (0478) 514988
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Thijs Coppus
29
SP
1

Wat is je favoriete plekje in Horst
aan de Maas en waarom?
Ik kom graag in het Ham, net buiten
Horst. Het is een mooi en rustig stuk
Horst waar ik mijn hoofd leeg kan
maken. Het is bovendien een mooi
voorbeeld van hoe landbouw en
natuur samen kunnen gaan. Het Ham
grenst aan de Dijkerheide, ook daar
kom ik graag. Als het aan de provincie
en de gemeente ligt dan wordt de
Dijkerheide volgebouwd met kassen
en loodsen. Dit zou doodzonde zijn.
De Dijkerheide is een mooi, open
landbouwgebied en vormt de natuurlijke grens tussen de stad Venlo en de
dorpen Sevenum en Horst.
Waarom zouden mensen moeten
gaan stemmen voor deze
verkiezingen?
De Statenverkiezingen zijn om twee
redenen belangrijk. De provincie heeft
veel te zeggen over ons landschap,
wegen en de jeugdzorg. Als het aan
CDA, VVD en PvdA ligt dan wordt het
hele gebied tussen Horst en Venlo
volgebouwd met kassen en bedrijven.
De provincie heeft hier een belangrijke stem in. Hetzelfde geldt voor de
megastallen. Doordat CDA, PvdA en
VVD geen beperkingen op willen leggen aan megastallen, is Limburg een
van de weinige provincies waar nog
ruimte is voor nieuwe veefabrieken.
Hierdoor is de kans groot dat de grote
boerenbedrijven naar Limburg komen
en onze kleinere boerenbedrijven het
loodje leggen. Daarnaast kiezen de
leden van Provinciale Staten de Eerste
Kamer. Als de rechtse partijen straks
geen meerderheid in de Eerste Kamer
hebben, dan heeft dit kabinet een

probleem. Hierdoor kunnen slechte
wetten worden tegengehouden en
kunnen bezuinigingen op zorg, onderwijs en de sociale zekerheid worden
tegengehouden.
Wat kunnen de verkiezingen voor
de Provinciale Staten betekenen
voor Horst aan de Maas?
Het gebied tussen de dorpen moet
groen blijven. Hier heeft de provincie
veel invloed op. Voor Horst aan de
Maas is dit voor de komende jaren
een erg belangrijk punt. De provincie kan het verschil maken als het
gaat om de bouw van megastallen,
enorme kassen waar nauwelijks
Nederlanders werken en windmolens.
Daarom is de provincie belangrijk.
Volgens peilingen krijgt de PVV
veel stemmen. Is een samenwerking van jouw partij met de PVV
mogelijk en waarom wel of niet?
De SP sluit geen enkele partij op voorhand uit, zelfs de PVV niet. Wel zijn er
natuurlijk grote verschillen tussen de
PVV en de SP. Terwijl de PVV mensen
uitsluit, geeft de SP iedereen een
eerlijke kans om onze taal te leren
en in de Nederlandse samenleving
te integreren. De SP wil niet alleen
de problemen benoemen, maar ook
oplossen.
Waarom zouden mensen op jou
moeten stemmen?
Ik vind dat het tijd is voor meer
power, pit en passie in de Limburgse
politiek. Ophouden met de achterkamertjescultuur in het provinciehuis en
knokken voor nieuwe ideeën. Hierbij
zet ik niet mijn eigen belangen, maar
de belangen van de mensen voorop.
Stem daarom op 2 maart SP.

Wij zijn op zoek naar

een schoonheidsspecialiste,
flexibel inzetbaar, die ons Slender You Fit team in Horst
wil versterken. Het gaat hierbij om een parttime functie.

Riolering
n
n
n

Rioolontstoppingen
Aanleg rioleringen
Vervanging en onderhoud

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

n

Fax 077- 398 72 45

ambulant
pedicure
Neem vrijblijvend contact op:
06-46054239 of kijk op
www.ambulantpedicure.webklik.nl

Geïnteresseerd?
Stuur dan uw brief en c.v. naar:
Slender You Fit
T.a.v. Trix Peeters
Weltersweide 1
5961 EK Horst
Of mail naar: slenderyoufit@ziggo.nl
Voor info: 06-33178333
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Henk Kemperman
66
D66
37

Wat is je favoriete plekje in Horst
aan de Maas en waarom?
Er zijn een groot aantal mooie plekken
in Horst aan de Maas. Voor mij zijn er
twee favoriet. De eerste is de nieuwe
bibliotheek in Horst en de tweede is
het natuurgebied Schuitwater. Ik hou
van lezen en van wandelen, beide bij
voorkeur samen met mijn vriendin.
Samen wandelen doen wel meer mensen. Maar samen lezen?
Ik ben geen fanatieke wandelaar, maar
een paar uur lopen in onze mooie
natuur vind ik wel heel prettig. Kijken
en luisteren naar die natuur en tegelijk
praten en filosoferen over de mooie en
lelijke dingen van het leven en vooral
over de maatschappelijke en politieke
ontwikkelingen. Dat kan beide heel
goed tijdens een kort of lang rondje
door het Schuitwater.
En eigenlijk doen we dat ook als we samen lezen. We lezen samen veel kranten, tijdschriften en boeken en praten
daar dan graag over en daarvoor is en
blijft de bibliotheek een onuitputtelijke

bron en Horst heeft een hele mooie.
Waarom zouden mensen moeten
gaan stemmen voor deze verkiezingen?
Ik ben opgegroeid met de stemplicht
en eigenlijk vind ik het jammer dat die
stemplicht is afgeschaft. Hoewel we
het nog nooit zo goed hebben gehad,
klagen burgers tegenwoordig meer
dan vroeger, maar maken ze minder
gebruik van hun stemrecht. Ik vind het
ongeloofwaardig om veel te klagen
en dan niet te gaan stemmen. Ik klaag
niet zo veel, maar laat mijn stem nooit
verloren gaan.
Speciaal voor deze verkiezingen geldt
dat zij niet alleen bepalend zijn voor
het beleid van de provincie, maar ook
of de huidige regering zijn harde, onrechtvaardige beleid kan uitvoeren. Ik
vind het van groot belang dat iedereen
daarover zijn of haar stem laat horen.
Wat kunnen de verkiezingen voor de
Provinciale Staten betekenen voor
Horst aan de Maas?
De taken van de provincie liggen met

It’s Clean

name op het terrein van de ruimtelijke
ordening, verkeer en vervoer, duurzaamheid, milieu en leefbaarheid. Zo
kunnen de burgers zich op 2 maart
uitspreken voor een doorgaan met
het huidige beleid van bouwen en
asfalteren of aanpassing van het beleid
aan de nieuwe realiteit van bevolkingskrimp en blijvend lagere economische
groei. D66 heeft altijd gepleit voor het
laatste.
Volgens peilingen krijgt de PVV veel
stemmen. Is een samenwerking van
jouw partij met de PVV mogelijk en
waarom wel of niet?
Inderdaad, volgens de peilingen zal
circa 25% van de Limburgers op de PVV
stemmen. Uit eerdere onderzoeken
blijkt dat velen dat doen uit ontevredenheid. Maar wat ik niet begrijp, is
waarom de mensen juist in Limburg zo
ontevreden zijn. De veiligheid is hier
groter, de huizen zijn ruimer, er zijn
minder flats, er is nog veel natuur en
toch stemt 25% uit ontevredenheid op
de PVV.
D66 heeft zich landelijk altijd uitgesproken tegen een coalitie met de PVV en
ook de D66 in Limburg dat aangegeven.
Er zijn veel argumenten voor dat standpunt. Om er een paar te noemen: de
PVV veroorzaakt verdeeldheid, de PVV
geeft bepaalde groepen van alles de
schuld, de PVV is geen democratische
partij met leden en alleen de lijsttrekker mag zich publiekelijk uiten. Als ik
op die lijst zou staan, zou ik dit stukje
niet mogen schrijven.
Waarom zouden mensen op jou
moeten stemmen?
Mensen hoeven niet op mij te
stemmen, als ze maar op D66 stemmen. Ik sta op plaats 37 en dat is geen
verkiesbare plaats, maar ik heb wel een
bijdrage geleverd aan het verkiezingsprogramma met name op het terrein
van leefbaarheid en milieu. Voor het
volledige verkiezingsprogramma zie:
www.D66limburg.nl.
Ik hoop dat veel burgers op 2 maart
aangeven deze standpunten te
steunen.

DE KEUKENSPECIALIST
MET WOONIDEEËN

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

maakt schoon op uw wensen
Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel. 0642825513
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Delène Steegs
50
ChristenUnie
23

Wat is je favoriete plekje in Horst
aan de Maas en waarom?
Grand Café Liesbeth. Ik kan daar
heerlijk genieten van een moment
voor mezelf. De bediening is werkelijk geweldig en de medewerkers
hebben altijd wel even persoonlijk
aandacht voor je. Ze geven mij het
gevoel dat ik als klant altijd welkom
ben ongeacht hoe druk ze het vaak
hebben.
Waarom zouden mensen moeten
gaan stemmen voor deze verkiezingen?
Nederland is nog een land waar we
onze eigen keuzes mogen maken.
Dan vind ik het alleen een voorrecht
om je stem te mogen uitbrengen en
ik wil dan ook iedereen bemoedigen
om deze stem niet verloren te laten
gaan. Veel anderen in de wereld
kunnen of mogen het niet. Vind je
christelijk sociale politiek belangrijk,
stem dan op de ChristenUnie.
Wat kunnen de verkiezingen voor
de Provinciale Staten betekenen
voor Horst aan de Maas?
Voor mij betekent het dat Limburg
een voorbeeld mag zijn voor
Nederland. Horst aan de Maas is daar
een belangrijk onderdeel van. De
innovaties die Horst aan de Maas de
laatste jaren heeft doorstaan en nog
steeds met veel verve bezig is aan de
weg te timmeren om de leefbaarheid
in Horst aan de Maas te bevorderen,

kan een voorbeeld zijn voor geheel
Limburg.
Volgens peilingen krijgt de PVV
veel stemmen. Is een samenwerking van jouw partij met de PVV
mogelijk en waarom wel of niet?
Ik denk dat de vraag anders gesteld
moet worden: Is de PVV bereid samen
te werken met de ChristenUnie?
Echter de standpunten van de PVV
en de ChristenUnie liggen zo ver uit
elkaar dat het niet waarschijnlijk is
dat deze twee partijen samen een
bestuurlijk college zullen vormen.
De ChristenUnie is voor vrijheid van
godsdienst en wil geen bevolkingsgroepen uitsluiten. Samenwerking
met de PVV op deelonderwerpen,
waar we het beiden over eens zijn,
kan natuurlijk wel altijd in een parlement.
Waarom zouden mensen op jou
moeten stemmen?
Ten eerste gaat het niet om mij, maar
om wat Gods plan is voor Limburg en
Nederland.
De ChristenUnie is een partij die
opkomt voor jeugd en gezin en voor
de zwakken in de samenleving. Het is
een partij die goed met de natuur om
wil gaan en een partij die uitstraalt
dat het leven het beschermen waard
is. Ik wil al wat in mijn vermogen ligt,
gebruiken om dat uit te dragen. Als
je daar achter kan staan, dan stem op
twee maart aanstaande op mij.

KEUKENS | WONEN | OPBERGEN
De Hulst 9a, Oostrum-Venray T 0478 - 56 93 28
www.peternellenkeukens.nl

Politieke partijen niet
allemaal seniorvriendelijk
Uit de verkiezingsvergelijking die de drie ouderenbonden KBO, ANBO en
PCOB hebben gemaakt, blijkt dat de politieke partijen in Limburg niet
allemaal seniorvriendelijk zijn.

Minder overheid
is
Minder belasting

Eind vorig jaar zetten de Bonden
hun wensen op papier in het verkiezingsmanifest. Het manifest werd in
oktober 2010 verzonden naar alle
politieke partijen in de verwachting
dat deze de wensen van ouderen mee
zouden nemen in de verkiezingsprogramma’s.
In het manifest zijn de wensen van
de drie ouderenbonden met betrekking tot het welzijn van ouderen in
de Limburgse samenleving geformuleerd. Ouderen moeten volwaardig
kunnen deelnemen aan de samenleving. Solidariteit staat daarbij voorop.
Bijzondere aandacht vragen de Bonden

daarom voor de kwetsbare ouderen.
Veiligheid van de woon- en leefomgeving is eveneens een van de aandachtspunten in het manifest. Tot slot
wordt gevraagd te kijken naar mogelijkheden van gratis openbaar vervoer
voor 65-plussers en gehandicapten.
In de verkiezingsprogramma’s van een
aantal partijen vinden de ouderenorganisaties de in het manifest genoemde
aandachtspunten terug. Helaas zijn er
ook partijen die weinig of niets met het
manifest hebben gedaan. De vergelijking van de verkiezingsprogramma’s
van de politieke partijen is te vinden op
www.kbolimburg.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.

Doen wat nodig is
VVD-lijsttrekker Mark Verheijen heeft afgelopen vrijdag een werkbezoek aan de gemeente Horst aan de Maas gebracht. Freek Selen, wethouder in Horst aan de Maas, heeft hem daarbij begeleid.
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Doel van het werkbezoek van
Verheijen was zich op de hoogte te
stellen van grote projecten welke binnen de gemeentegrenzen van Horst
aan de Maas worden uitgevoerd.
Als eerste werd het centrum van
Sevenum bezocht. Door de verplaatsing van basisschool de Dobbelsteen
wordt er bij het Pastoor Vullinghsplein
ruimte gecreëerd voor extra parkeerplaatsen, winkelruimte en woningen.
Een stevige impuls om het voorzieningenniveau en daarmee de
leefbaarheid op peil te houden.
Na de lunch stonden de projecten Sevenheym en De Wingerd op

Jan Nabben
64
CDA
8

Wat is je favoriete plekje in Horst
aan de Maas en waarom?
Mijn favoriete plek in Horst aan de
Maas is voor mij de Mèrthal. De
Mèrthal is dé ontmoetingsplek in
Horst aan de Maas waar jong en oud
uit onze gemeente zich treft bij tal
van activiteiten. Daarnaast ben ik er
best trots op dat ik een steentje heb
mogen bijdragen aan de instandhouding en de renovatie van de
Mèrthal.
Waarom zouden mensen moeten
gaan stemmen voor deze verkiezingen?
Het is een obligaat antwoord, maar
toch is het zo dat verkiezingen voor
de mensen de enigste mogelijkheid zijn om hun mening over hun
politieke voorkeur te geven en enige
invloed te kunnen hebben.
Wat kunnen de verkiezingen voor
de provinciale staten betekenen
voor Horst aan de Maas?
Onze gemeente heeft al decennia lang een sterke positie in de
Provinciale Staten. Denk maar aan
onze deputé’s van CDA-huize Riet
Greweldinger, Piet Hilhorst en Ger
Driessen. Dit alles staat nu nadrukkelijk op het spel en als we geen goede
vertegenwoordiging in onze provincie
krijgen zal dat ongetwijfeld een grote
weerslag hebben op de belangenbehartiging van onze gemeente.
Volgens peilingen krijgt de PVV
veel stemmen. Is een samenwerking van jouw partij met de PVV
mogelijk en waarom wel of niet?
Ik wil niet onder stoelen of banken
steken dat ik het daar persoonlijk erg
moeilijk mee heb want veel standpunten en vooral uitspraken van de

PVV staan me helemaal niet aan.
Wij moeten echter ook vaststellen dat
de PVV zaken aan de orde stelt welke
nadrukkelijk onder de mensen leven
en door alle partijen (ook het CDA)
veel te lang als het ware onder het
tapijt zijn geschoven en onvoldoende
aangepakt zijn. Daarnaast moet
Nederland en zeker straks ook de
Provincie wel geregeerd worden en
kan ik me vinden in de stelling om op
voorhand niemand uit te sluiten.
Waarom zouden mensen op jou
moeten stemmen?
Mijn eigen partij, het CDA, verkeert
momenteel in een zeer moeilijke
positie en velen zeggen mij dan ook:
Jan, waarom stel je je kandidaat terwijl je toch lekker kunt gaan genieten
van je vrije tijd?
Mijn antwoord is dan steevast: ik
vind dat ik het juist nu wel moet
doen. Juist nu moeten we de mensen
duidelijk maken dat er met name
door het CDA in Limburg door de jaren
heen belangrijke zaken tot stand zijn
gekomen waar we de vruchten van
plukken. Deze lijn moet met kracht
worden doorgezet in het belang van
onze burgers en bedrijven waarbij
we het meer dan ooit vooral SAMEN
zullen moeten doen. Daarnaast wil
ik me met mijn jarenlange ervaring
in het gemeenschapsleven en als
ondernemer inzetten voor de nodige
veranderingen om van het CDA weer
die volkspartij te maken die midden
in de samenleving staat.
Vooral nu is het dan ook zaak om
te werken aan mijn persoonlijke
slogan: LIMBURGERS BINDEN. Stem op
2 maart dan ook op Jan Nabben, CDA
lijst 1 no. 8.

het programma. In verzorgingshuis
Sevenheym werd door de Zorggroep
en Wonen Horst een toelichting
gegeven op de unieke combinaties
tussen wonen, welzijn en zorg die hier
gerealiseerd worden. De bouwplaats
voor de groepswoningen voor mensen
met dementie werd door de VVDlijsttrekker onder de loep genomen. Op
deze groepswoningen worden de 12
ouderenappartementen gerealiseerd.
Het bezoek werd afgesloten met
een bezoek aan het vernieuwde en
vergrote Cultureel Centrum De Wingerd.
Mark was onder de indruk van
de vele ontwikkelingen en dynamiek

in Horst aan de Maas en de manier
waarop de dorpen worden klaar gemaakt voor de toekomst. Het creëren
van goede randvoorwaarden voor
ondernemers om te ondernemen,
zo min mogelijk regels, een goede
infrastructuur en samenwerking met
andere partijen zoals de provincie zijn
hierbij essentieel. Zaken die de VVD
onderschrijft en waar zij de komende
jaren vanuit de provincie werk van wil
maken. Kortom; doen wat nodig is!
Mark Verheijen, lijsttrekker VVD,
Provinciale Staten verkiezingen
Limburg
Freek Selen, nummer 27
Mark en Freek zijn ook te volgen
via twitter: @markverheijen1 en
@FreekSelen

Uw stem telt dubbel!
Op het moment dat ik dit stuk schrijf tellen we nog 9 dagen en 3 uur
tot de verkiezingen. Nog 9 dagen en 3 uur om te knokken voor een
eerlijker Horst aan de Maas, een eerlijker Limburg en een eerlijker
Nederland. De komende 252 woorden zal ik u uit proberen te leggen
waarom het eerlijker moet.
Uw stem op 2 maart telt dubbel.
Allereerst stemt u voor de Provinciale
Staten, daarna telt uw stem door voor
de Eerste Kamer. Beiden staan voor
een keerpunt. Zo gaat het in Limburg
over de coalitie voor de komende
jaren. Gaat rechts het in Limburg voor
het zeggen krijgen? De PVV wil het
de komende vier jaar gaan hebben
over of ambtenaren halal vlees mogen
eten en of de Europese vlag op het
gouvernement mag wapperen. Ons
interesseert dat geen bal.

Wij willen ons in gaan zetten voor
werk, voor de wsw, voor onderwijs,
voor goed openbaar vervoer, behoud
van cultuur en behoud van natuur. Maar
ook landelijk is de keuze belangrijk.
Krijgt dit rechtse Randstadkabinet ook
de meerderheid in de Eerste Kamer?
Randstadkabinet? Jazeker! Dit kabinet
investeert 1900 euro per inwoner aan
de randstad en 1300 euro in Brabant
en Limburg. 600 (!) Euro minder per
inwoner! Daarnaast bezuinigt dit rechste
kabinet verkeerd. Als PvdA zijn we er

van overtuigd dat er moet worden
bezuinigd, maar niet op de manier
zoals dit kabinet doet.
Banken hebben de crises
veroorzaakt, kinderen in het
passend onderwijs, studenten,
hulpbehoevenden, natuur en cultuur
zijn de dupe bij dit kabinet. Jan modaal
gaat er dik 1000 euro per jaar op
achteruit, een miljonair 50 euro op
vooruit. De omgekeerde wereld. We
moeten bezuinigen, maar we moeten
het eerlijker doen. Vindt u ook dat
we de problemen in Horst aan de
Maas, Limburg en Nederland eerlijk op
moeten lossen? Stem dan Roy Bouten,
want sociaal werkt beter!
Roy Bouten
Lijst 3, nummer 7

Steun rutte
Stem mark

vrijdag 25 fEb.
dirTy friday
dubSTEp/drum&baSS
ZaTErdag 26 fEb.
duTch baTTlE
of ThE covErbandS

Mark Verheijen

ZaTErdag 12 maarT
jupilEr pubquiZ
ZaTErdag 19 maarT
dE biErgarTEnboyS
(lowlandS 2010)

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

wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

Stem 2 maart lijSt 4

www.blok10horst.nl

complete boekhouding limburg

ZONNEPANELENSUNBUSMIDEITE

Voor uw bedrijfsadministratie
en aangifte inkomstenbelasting

Gratis spreekuur dagelijks 0478-512195

www.complete
boekhoudinglimburg.nl

www.carmentis.nl

077 - 744 00 30
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Wittenhorst
denkt in kansen
Wittenhorst heeft onlangs, in samenwerking met VVV-Venlo en de
voetbalclub uit Maasbree MVC’19, een sponsoravond gehouden onder het
motto ‘denken in kansen’.
Wittenhorst bestaat dit kalenderjaar 75 jaar. Een van de vele activiteiten tijdens het jubileumjaar is deze
sponsoravond, die door ongeveer 140
mensen bezocht werd. De VVV-ers
Marco Bogers (algemeen directeur),
Mario Captein (technisch directeur) en
Ruud Boymans (spits) waren te gast
en kregen vele interessante vragen
voorgelegd. Centraal thema was
‘denken in kansen’, waarbij het ge-

HZPC bij NK zwemmen
voor minioren
In Leiden kwamen Imke van den Hoef, Noa de Vries en Koen Koster in actie tijdens de Nederlandse
Kampioenschappen voor minioren. Deze drie jeugdige zwemmers van HZPC hebben zich weten te plaatsen voor de
Speedo jaargangwedstrijd korte baan.

noemde drietal vragen beantwoordde
als ‘hoe komen mensen in het
bedrijfsleven en zeker ook op het veld
tot optimale prestaties? Hoe motiveer
je mensen optimaal? Hoe om te gaan
met teleurstellingen? Hoe ga je goed
om met toptalent?’
Wittenhorst heeft dit jaar nog
meerdere jubileumactiviteiten gepland, waaronder de verschijning van
een jubileumboek.

VCH 1 - Sporting ST 1
eindigt in 2-1
Afgelopen zondag stond de wedstrijd VCH 1 – Sporting ST 1 op het
programma. VCH staat tweede op de ranglijst. Bij Sporting zat de goede
wedstrijd tegen Venlo nog vers in het geheugen, dus ze reisden hoopvol af
naar de Boekend om de nummer twee te verslaan.
Sporting heeft de punten hard
nodig. Na twee gelijke spelen zou
het op deze dag moeten gebeuren
tegen de nieuwe nummer twee VCH.
Sporting zette VCH al vroeg op eigen
helft vast, hier wist VCH wist weinig
raad mee. De eerste kans was dan
ook voor Sporting. Op het middenveld werd de bal veroverd en hierop
volgde een volgde een fijne steekpass
van Tom Knoops op Robin Tissen. Hij
stond in de ogen van de grensrechter
in buitenspelpositie. De Sportingaanhang dacht hier natuurlijk anders
over en vond dat hun een doelpoging
werd ontnomen.
Hierna werd het een open
wedstrijd met kansen voor beide
teams. Alle kansen werden om zeep
geholpen, tot in de 60e minuut. Door
slordig balverlies op het middenveld kon VCH razendsnel counteren
en speelde dit goed uit. Sjors Burm
tekende voor de 1-0 voor VCH. Nog
geen twee minuten later was de
stand alweer gelijk. Bij een ingooi van
Michel Kleeven gingen twee spelers
van VCH in de fout. Hierdoor kon
Sander Thijssen goed doorkomen via
de zijkant en Robin Tissen bedienen
met een goede voorzet, hij rondde dit
vervolgens fraai af.
Dertig seconden later stond Robin
weer oog in oog met de doelman van
VCH. Maar dit keer zag hij zijn inzet
gepareerd worden. Sporting voerde
de druk langzaam op, wat resulteerde
in enkele kansen. Zo kwam Kevin
Goldschmidt goed door de verdediging

van VCH, maar speelde de bal net te
ver voor zich uit zodat de doelman de
bal voor de voeten kon wegplukken.
Vlak daarna zag Dave van Rijswick zijn
vrije trap nog op de lat eindigen.
Het leek in een gelijkspel te gaan
eindigen. Maar in de 75e minuut
gleed Bram Willems uit bij een
doeltrap. De bal kwam voor de voeten
van Jeffrey Bömers. De spits van VCH
wurmde zich goed door de verdediging en sluitpost Bram dwong hem
nog goed naar de buitenkant, maar
ondanks de moeilijke hoek wist de
VCH-spits toch te scoren.
Zowel VCH als Sporting kregen
hierna nog enkele grote kansen. Vlak
voor tijd werd Robin Tissen in het
5 meter-gebied nog hardhandig naar
de vlakte getrokken. Het hele sportpark dacht aan een penalty (inclusief
het thuispubliek), maar de leidsman
Heynen uit Roggel wilde hier niets van
weten en wuifde wildgebarend dat de
spits van Sporting moest opstaan.
Omdat Sporting met veel risico
ging spelen kwam Dennis Steegh van
VCH vlak voor tijd nog oog in oog met
Bram Willems. Hij had de wedstrijd op
slot kunnen gooien, maar verzuimde
dit. Hierdoor bleef de eindstand 2-1.
VCH blijft SVEB achtervolgen en
heeft het heft zelfs nog in eigen hand.
Sporting heeft na twee gelijke spelen
en dit verlies de punten hard nodig
om onderin weg te komen. Volgende
week staat daarom dan ook de belangrijke wedstrijd tegen Quick boys
op het programma.

Trainer Mark van Enckevort met Imke, Noa en Koen
Voor Koen (minioren 6) was dit
de laatste wedstrijd in zijn miniorentijd. Koen kwam in actie op alle zes
onderdelen. Na een geweldige start
op de 200 wissel, waarin Koen 5e van
Nederland werd, gingen zijn 200 vrij

en 100 vlinder helaas niet naar wens.
Koen eindigde op deze afstanden in
de achterhoede. Gelukkig ging het op
de tweede dag een stuk beter. Koen
zwom op al zijn overige nummers,
de 50 vrij (14e), 400 vrij (7e )en

100 wissel (8e), een nieuw persoonlijk record en besloot daarmee dit
kampioenschap in positieve zin af.
De verrassing in Leiden was toch
wel Imke van den Hoef. Imke wist zich
voor dit kampioenschap te plaatsen
op vier onderdelen. Zeer sterk maar
ook zeer verrassend zwom Imke
op de 50 vrij naar de 4e plaats van
Nederland in een nieuw persoonlijk
record. Net naast het podium eindigen
is altijd zuur maar vierde worden op
een eerste Nederlands Kampioenschap
is uitstekend. Op de 100 rug en 100
vrij eindigde Imke in de middenmoot,
maar wel met nieuwe pr’s. Op haar
favoriete 50 vlinder behaalde Imke
echter geen persoonlijk record.
Ook voor Noa de Vries is deze
jaargangwedstrijd een primeur. Noa
kwam in actie op de 50 vrij. Als 17e
geplaatst voor deze finale zwom Noa
zich naar een 13e plaats. Ze verbeterde haar pr met bijna een seconde.
Daarmee ging ook Noa met een tevreden gevoel naar huis.

Pony- en ruiterclub Lottum

Start van de voorbereidingen voor
de Regiokampioenschappen
Komende zomer vinden in Lottum de outdoor Limburgse Regiokampioenschappen voor paarden en pony’s
plaats. Op 13 en 14 augustus strijden circa 1.500 combinaties in de verschillende klassen dressuur, springen en
afdelingsdressuur. De besten in hun klasse mogen door naar de Nederlandse Kampioenschappen.
Pony- en ruiterclub Lottum heeft
de eer om deze kampioenschappen
in samenwerking met de KNHS
(Koninklijke Nederlandse Hippische
Sportfederatie) te organiseren. Zes
jaar geleden vonden deze kampioenschappen voor het laatst in Lottum
plaats, waardoor de organisatie uit
ervaring weet dat hier heel wat bij
komt kijken. Dat heeft de organisatie
er echter niet van weerhouden om
zich wederom kandidaat te stellen
voor de organisatie van dit evene-

ment. Omdat het niet alleen veel werk
is, maar ook zeer kostbaar, schrikt de
organisatie van de kampioenschappen
veel verenigingen af. Voor de
ruitersport is het echter belangrijk dat
dit jaarlijkse evenement kan blijven
plaatsvinden. Zonder regionale
kampioenschappen kunnen er ook
geen Nederlandse kampioenschappen
plaatsvinden.
Het bestuur van de Lottumse
vereniging is volop bezig met de
voorbereidingen. Het financiële

gedeelte is uiteraard van belang,
vandaar dat komende tijd bedrijven
in de omgeving benaderd worden
voor financiële ondersteuning. Want
zonder geldelijke steun van provincie, gemeente en bedrijven is dit
project onuitvoerbaar. Dus iedereen
die sport en in het bijzonder de
ruitersport een warm hart toedraagt,
wordt gevraagd om een bijdrage
te leveren. Elke gift zal het slagen
van dit evenement weer een stap
dichterbij brengen.

AL 30 JAAR!

l

alle schades aan auto of lichte bedrijfswagen

l

industrieel spuitwerk

l

Focwa Eurogarant erkend

l

l

afhandeling rechtstreeks met alle
verzekeringsmaatschappijen
gratis vervangend vervoer en speciale
regeling m.b.t. eigen risico bij schade

FYSIOTHERAPIE
Autoschade Maashorst - St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst
Tel. (077) 398 37 00 - Fax (077) 398 11 63 - www.autobedrijvenmaashorst.nl

Tel. 077 - 398 35 53
www.wellnessanco.nl
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Albert Voorn heeft nog één droom

Olympisch medaillewinnaar drijft manege
in Evertsoord
Bij hoeveel mensen in Horst aan de Maas is het bekend dat er een winnaar van een Olympische medaille in de
gemeente woont? Springruiter Albert Voorn (54 jaar) won tijdens de Olympische Spelen van 2000 een zilveren
medaille. Voorn woont in Evertsoord waar hij, met zijn vrouw en zoon Vincent, zijn bedrijf ‘Golden Dream Stables’ runt.

het paard behandelen zoals ik dat vroeger deed, dan draai ik me om. Ik kan er
niet meer tegen.” Het beste bewijs dat
de methode van Voorn werkt, is hijzelf:
de moeilijkste volbloedpaarden leverden
bij hem de beste prestaties.

Samen met mijn zoon
in ’t Nederlands team

Albert Voorn heeft een manege
en negen stallen tot zijn beschikking:
“Binnen afzienbare tijd komen er 28
stallen bij. Ik ben nu al aan het verbouwen: een wasplek voor de paarden en
de ontvangstruimte voor de gasten. Op
de bovenverdieping komen kleine kamers waar gasten kunnen overnachten.
Ik geef hier trainingen, ik zeg zelf altijd
dat ik mensen met paarden begeleid.
Daarnaast ben ik veel buitenshuis; ik
geef trainingen en clinics over de hele
wereld. Ik ben zeven maanden per jaar
onderweg. Dan runt mijn vrouw het
bedrijf.” Min of meer per toeval is dat in
Evertsoord: “Hier werd een kalverenbedrijf afgebroken en kwam een vergunning voor een paardensportcentrum. Ik
zat in Someren en heb deze kans met
beide handen aangegrepen. Mijn vrouw
en ik zijn nog steeds erg gelukkig met
de keuze.” Zijn vrouw Irma vult aan: “Ik
ben veertien keer verhuisd, maar heb
me nog nooit zo thuis gevoeld als hier in
Evertsoord.”
Voorn wist al vroeg dat hij topsporter wilde worden: “Ja, beroemd worden,

dat leek me wel wat. Ik was een goede
schaatser en kende in Ard Schenk mijn
idool. Maar ik wist ook dat als ik de top
zou bereiken, de roem maar kortstondig
zou zijn. Dat wilde ik niet. Toen heb ik
gekozen voor paardrijden. Ik wist dat
het succes van een springruiter niet of
nauwelijks samenhangt met zijn leeftijd:
je kunt erg lang aan de top blijven.
Het was een beredeneerde keuze.
Daarnaast, ik kwam zelf uit een eenvoudig arbeidersgezin, sprak de weelde van
het paardencircuit me aan: grote auto’s,
fraaie trailers, welgestelde mensen.”

Ard Schenk
was mijn idool
Voorn noemt zichzelf geen bovenmatig getalenteerd ruiter: “Nee, ik moet
het van hard werken hebben. Vergelijk
me met voetballers als Wim Jansen of
Jan Wouters. Als ik iets doe, doe ik het
goed. Ik ga voor de perfectie. Ik heb
de top bereikt door veel en logisch na
te denken over de sport en door mijn
enorme prestatiedrang. Ik zoek altijd
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naar degene die beter is dan ik. Mensen
waar ik van kan leren, die ik respecteer
en die je willen helpen. Dat geleerde
breng ik dan zelf in de praktijk. Met als
doel zelf de beste te worden.”
Aanvankelijk was Albert Voorn hard,
bikkelhard voor zijn paarden. ‘De Slager’
werd hij genoemd: “De fout lag nooit
bij mij, vond ik. Als je over onvoldoende
kennis bezit, ben je altijd geneigd de
schuld buiten jezelf te leggen. Je kunt en
weet niet beter, dus de fout moet bij het
paard liggen. Het paard dient mij toch?
Dus, ja, dan knalde ik erop. Ik was van
de zéér harde hand.” Voorn ontwikkelde
zich echter tot een ruiter (en trainer) die
volledig van het paard uitgaat: “Doordat
ik altijd wilde leren, besefte ik dat ik
op de foute weg was. Een paard heeft
gevoel, dat heb ik jarenlang onderschat.
Nu overvraag ik een paard niet meer.
Het paard is zo goed als het is, daar
moet je het als ruiter mee doen. De
winst behaal je door je eigen benadering en de band met het paard. Door
‘harder, zachter, links en rechts’ te zeggen. Als ik tegenwoordig mensen zie die

In Sydney klopte alles
Voorn was vaak ‘heel goed’, maar
zijn mooiste moment is zonder meer
de zilveren medaille met het paard
Lando op de Olympische Spelen van
2000 in Sydney: “Ja, de bekroning van
mijn carrière. Het hele management
lag in handen van mijn vrouw en mij.
Mijn vrouw was met Lando al een tijdje
daar, toen ik aankwam. Ik stapte voor
de eerste keer in de beugel, en voelde
een sensatie: ‘Dit is het!’ Het paard was
volledig klaargestoomd voor de Spelen,
mijn vrouw Irma verdient daarvoor alle
eer. Zonder haar was het niet gelukt.
Alles klopte in Sydney, met als resultaat
de zilveren plak. Het heeft me in het
buitenland erg veel waardering opgeleverd, maar je weet hoe Nederland
is: eigen topsporters eren we niet.
In 2004 werden we door onze eigen
bond niet eens uitgenodigd voor het
Olympische gala!”

Voorn is een bevlogen verteller met
een dominante stem. Hij kent weinig
twijfels: “Mijn manier van trainen is
anders. Ik vraag, in tegenstelling tot
andere trainers, het paard niks wat het
niet kan. Zonder te forceren breng ik
het paard naar het maximale prestatievermogen. Die manier levert mij in
Nederland vaak weinig waardering op.
Mensen kiezen vaak voor de veilige en
vertrouwde weg. Toch weet ik dat het
de goede manier is. Miskend moet je
het maar niet noemen, want dat komt
arrogant over. Zelfvertrouwen heb ik zat,
maar dat is iets anders. Kijk, toen Louis
van Gaal in de jaren negentig bij Ajax
begon, was hoongelach ook zijn deel.
Maar uiteindelijk werkte zijn methode
wel. Ik voel me in veel opzichten verwant met hem: gedreven, het optimale
eisen, scherpte, gevoel voor sfeer en
een prettige werkomgeving. Ook ik
heb soms moeite anderen te begrijpen,
ook ik denk wel eens ‘zijn jullie nou zo
dom?’. Toen hij met AZ in een mindere
periode zat, zei hij: ‘Deze spelers verdienen geen goeie trainer.’ Mijn gedachte!
Laatst was hij weer op tv, bij Twan Huijs.
Het was geweldig, ik had zowat de
tranen in mijn ogen. Ik hoorde mezelf
praten. Na afloop werd ik gebeld: “Je
was vanavond weer op tv, Albert!”
Voorn voelt zich helemaal happy in
Horst aan de Maas: ”We wonen in de
laatste boerderij aan de rechterkant
voordat je Brabant in rijdt. We houden
van de enorme vriendelijkheid in deze
gemeente. We willen meedoen het
hier zo mooi te houden. We doen onze
boodschappen in Sevenum of Horst.” Zo
kan het winkelend publiek zomaar een
Olympisch medaillewinnaar tegen het
lijf lopen.
Eind januari heeft Albert Voorn zijn
rentree gemaakt in de internationale
ruitersport. In de CSI 2*-serie werd in
Roggel het concours hippique gehouden.
Daar nam Albert op donderdag, vrijdag
en zaterdag deel aan de klasse 1.40m
met het paard Carrera Z. Met maar één
fout in totaal kan hij terugkijken op een
geslaagde terugkeer.

Klikgebit en implantaten:
alle behandelingen onder 1 dak!
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Behalve het spreekwoordelijke
‘rondje om de kerk’ reed Voorn tot voor
kort geen wedstrijden meer: “Nee, dat
valt bijna niet te combineren met mijn
werk. Sinds 2002 doe ik het rustig aan
en concentreer ik me volledig op mijn
bedrijf. Ik mis de topsport verschrikkelijk. Paardensport op het hoogste niveau is mijn leven. Dat is wat ik wil en
wat ik ben. Ik ben lichamelijk rijfit. De
scherpte en het reactievermogen zijn
er nog. Ik denk zelfs dat ik een betere
ruiter ben dan in 2000, toen ik zilver
won. Maar dat kan ik alleen bewijzen
met een goed paard. Daar staat of valt
alles bij. Ik heb nog wel een droom:
samen met mijn zoon Vincent uitkomen
in het Nederlands team. Ik hoop vurig
dat dat moment nog een keer komt.
Allebei samen op hetzelfde moment
heel goed zijn.”

Ik voel me verwant
aan Louis van Gaal

Lid Organisatie van
Nederlandse Tandprothetici

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

• Altijd gratis informatie, advies en
controle van huidige prothese
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Hobbymanifestatie in
De Sevewaeg

Ruilbeurs
in Peelmuseum

Zondag 27 februari organiseert Hobbyshop Nellie Snellen weer een creatieve Hobbymanifestatie in
De Sevewaeg in Sevenum.

Verzamelaars die hun collectie uit willen breiden en liefhebbers die
graag eens snuffelen tussen het meest uiteenlopende verzamelspul
kunnen op zondag 27 februari terecht in het Peelmuseum in America.

In september vorig jaar was de
hobbymanifestatie voor de eerste
keer in De Sevewaeg, gelegen aan
het pleintje voor de kerk. Hoewel de
hobbymanifestatie toen zeer geslaagd
was, bleek wel dat de zaal aan de
krappe kant was waardoor het soms
lastig was om bij de demonstraties te
komen. In overleg met De Sevewaeg
is dit probleem nu opgelost. De
hobbymanifestatie wordt dit keer gehouden in twee zalen, zodat iedereen
alles goed kan zien.
Aan deze creatieve show werken
ruim dertig landelijk bekende auteurs
en demonstratrices mee. Zij laten
bezoekers kennis maken met diverse
hobbytechnieken en trends voor het
komende voorjaar. Kaarten maken is
weer ruim vertegenwoordigd.
Nellie Snellen zal er haar nieuwe
producten laten zien zoals nieuwe

Multi Frame Dies, de Swirlmaker,
nieuwe Alfabet clipponsen en de
vlinder Floral Ponsen. Ook enkele
nieuwe seriestempels zoals Hoppies
en Schoffies komen uitgebreid aan
bod met presentatie van verschillende
inkleurtechnieken.
Ook Marij Rahder is weer aanwezig met haar nieuwste producten.
Daarnaast is Crissie van de partij met
demonstraties uit haar nieuwste
boekje. Nicole Menten laat de nieuwe
Joy-bloemenponsen zien waarmee
prachtige bloemen gemaakt kunnen
worden. Anjo Jacobs demonstreert
nieuwe Marianne Design-producten
zoals creatables en stempels.
Leane de Graaf komt weer evenals
Elly van Pessel van JeJe products.
Olba laat bezoekers kennis maken
met hun Multibee stansmachine
en bijbehorende dies. Verder zien

bezoekers achtergrond embossing,
poppen maken, pitriet, hobbydots en
nog meer.
Anneke Radsma is deze keer ook
aanwezig tijdens de hobbymanifestatie met demonstraties over borduren met kralen en mini-pompons.
Verder zijn er demonstraties met de
nieuwste versie van de Cuttlebug, de
Cricut machine en de slice embossingmachine.
Van Pergamano zijn er demonstraties met de Lines & dots mallen en de
Magic dots op Perkamentpapier.
Elke hobbyist krijgt bij binnenkomst in De Sevewaeg een goodybag
met daarin leuke verrassingen, zolang
de voorraad strekt. De entree loopt via
de centrale ingang bij De Sevewaeg,
naast De Gaper. De Hobbymanifestatie
begint om 10.00 uur en duurt tot
16.30 uur. De entree is vrij.

IBN Facilitair zoekt:
SCHOONMAAKMEDEWERKER (M/V)

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!

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.

Ruud Verhaegh • Middelreuvelt 15, 5971 DE Grubbenvorst
Telefoon 06-15 01 25 29 • www.verhaegh-co.nl

TE KOOP:
Luxe landhuis met
dubbele garage, mooie tuin
en ligging (Hertog van
Gelresingel 44, Horst)!
Inruil kleinere woning tot
10 km rond Horst is mogelijk!

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

+31 (0)6 229 04 228

www.presetprint.nl

Tel: 06-54783662

Hobbyshop
NELLIE SNELLEN vof
Markt 23, Sevenum Tel. 077-4672267
Webshop: www.nelliesnellen.com

Zondag 27 februari a.s.

organiseert Nellie Snellen weer een

GROTE HOBBYMANIFESTATIE

in Horeca Centrum “De Sevewaeg” te Sevenum
Ca. 30 landelijk bekende auteurs en demonstratrices presenteren hier weer diverse
technieken en -producten van het komende creatieve seizoen. We hebben dan 2 grote zalen
ter beschikking. Tijdens de Hobbymanifestatie is onze winkel aan de Markt 23 geopend !!
De Hobbymanifestatie is van 10:00 tot 16:30 uur. Bij verschillende demonstraties kunt u
gebruikmaken van leuke aanbiedingen die namens ons worden aangeboden.

De entree is vrij!

Hobbyisten ontvangen bij binnenkomst in de Sevewaeg een “goodybag” met daarin leuke
verrassingen (zolang de voorraad strekt).

Horeca Centrum “De Sevewaeg” ligt bij de Kerk, Markt 3-7.
Neemt u de centrale-ingang naast “De Gaper” (geen ingang door het café)

Tijdens deze ruilbeurs is een
twintigtal standhouders present met
een grote variatie aan oude en jonge
verzamelobjecten zoals postzegels,
munten, ansichtkaarten, bidprentjes,
sigarenbandjes en balpennen. Er is
ook gelegenheid om gezellig bij te
praten en te genieten van een natje
en een droogje.

De ruilbeurs wordt gehouden in
het museumgebouw ‘de Kamphut’
aan de Griendtsveenseweg 69 in
America. De deuren zijn open van
10.00 tot 13.00 uur. De toegang
bedraagt 1 euro. Voor reservering van
een tafel of voor meer informatie bel
077 464 16 26 of kijk op
www.peelmuseum.nl

Pubquiz bij Blok10
Zaterdag 12 maart organiseert Blok10 in Horst in samenwerking met
bierbrouwer Jupiler de Pubquiz. Hierbij kunnen deelnemers in teamverband hun kennis testen op het gebied van film, tv, muziek, sport en
actualiteit. De quiz begint om 21.30 uur en duurt ongeveer twee uur,
deelname kost 10 euro per team.
Charles Oortman van Blok10: “De
Jupiler Pubquiz is ontzettend leuk om
samen met je vrienden te spelen.
Teams van vier tot zes personen
kunnen zich inschrijven en die teams
spelen dan tegen elkaar. Er zijn leuke
prijsjes met de quiz te winnen, zoals
sporttassen en T-shirts, maar het gaat
vooral om de fun en de gezelligheid.
Twee presentatoren zullen de Jupiler

Pubquiz presenteren en er gegarandeerd een gezellige avond van
maken.” Inschrijven voor de Jupiler
Pubquiz is mogelijk met teams van
vier tot zes personen. Je kunt je
aanmelden via blok10horst@live.nl
of bij Blok10 zelf. De quiz wordt gespeeld op 12 maart vanaf 21.30 uur
bij Blok10 aan het Wilhelminaplein
in Horst.

Aanmelden kinderkleding- en speelgoedbeurs in Griendtsveen
Op zondag 13 maart wordt in het gemeenschapshuis aan de
Lavendellaan te Griendtsveen de halfjaarlijkse beurs voor kinderkleding
en speelgoed gehouden. De verkoop van kleding en speelgoed is van
11.00 uur tot 13.00 uur. De entree bedraagt 1,50 euro.
Schone, goede en moderne
kinderkleding vanaf maat 80 tot en
met 188, zwangerschapskleding,
babyspullen en compleet speelgoed
kan voor een zelf te bepalen prijs
(85% is voor de aanbieder en 15%
voor de onkosten van de beurs)
aangeboden worden.
Hiervoor kan men een inschrijflijst (maximaal twee per persoon)
en prijsetiketten afhalen in het
Gemeenschapshuis in Griendtsveen
op vrijdag 4 maart van 20.00 tot

20.45 uur.
Per inschrijflijst mag maximaal
ingeleverd worden: dertig stuks
kleding, waarvan maximaal tien
stuks baby kleding (maat 80/86) en
vijftien stuks speelgoed of diverse
artikelen, waarvan maximaal vijf
stuks babyspeelgoed. De kosten
bedragen 0,50 euro per inschrijflijst.
Uitleg en verdere info ontvangt
men ter plaatse. Deelname is op
eigen risico. Telefonisch aanmelden
is niet mogelijk.

Vrijdag 18 maart

Finalisten Nu of Nooit
‘THE SHUFFLE
DOES IT AGAIN’ 2011 bekend
We gaan weer eens lekker los
als vanouds!
Met o.a.: diverse DJ’s,
party-contest en surprise-act
Entree: E 5,- inclusief 1 consumptie
Kaarten verkrijgbaar bij:
The Shuffle Horst, Restaurant Terlago
en John’s Foodstore
Meer info:
shuffledoesitagain.hyves.nl
mailto:shuffledoesitagain@live.com

18+!

De bands SonA, Madi, The Dying Hippo’s, Lesoir en Two Days Left
werden afgelopen zaterdag uitgeroepen tot Finalisten van Nu of Nooit
2011, dé Limburgse bandwedstrijd, waarbij de deelnemende bands
strijden om de hoofdprijs: een plek op Pinkpop.
Nu of Nooit 2011 is een
provinciaal popmuziekconcours voor
popbands en individuele popmuzikanten uit Limburg en staat open
voor alle popmuziekstijlen: pop,
rock, techno, metal, hardcore, hiphop
enzovoort.
De finale van Nu of Nooit is op
zondag 13 maart in het Parkstad
Limburg Theater in Heerlen. De deur

gaat om 14.00 uur open en de aanvang is om 15.00 uur. Kaarten kosten
8 euro en zijn te reserveren via het
theater of via de bands te bestellen.
Voor meer informatie kijk op
www.parkstadlimburgtheaters.nl
Nu of Nooit 2010 wordt mede
mogelijk gemaakt door onder andere
Gemeente Horst aan de Maas en
OJC Walhalla.
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Stille Omgang 2011
In de nacht van 19 op 20 maart heeft in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang plaats. Deze traditie, een
eigentijdse vorm van de vroegere middeleeuwse Mirakelprocessie bestaat reeds 130 jaar. Vanuit onze gemeente
rijden er bussen naar Amsterdam om deel te nemen aan de Stille Omgang.

cultuur 27

BJ Baartmans
viert jubileum in
Cambrinus
BJ Baartmans zit dit jaar dertig jaar in het muziekvak en viert dat op
zondag 27 februari in Cambrinus in Horst.

Deze processie is midden veertiende eeuw ontstaan als gevolg van
de geschiedenis van een zieke man
die in de Kalverstraat woonde. Nadat
deze zieke de hostie (het Heilig Brood)
had ontvangen, werd hij onwel. Hij
kon de hostie niet binnenhouden. Het
braaksel kwam in het haardvuur terecht met het wonderbaarlijke gevolg
dat de hostie de volgende ochtend
ongeschonden in de as van de haard
werd aangetroffen. De priester haalde
de hostie op, maar deze keerde steeds
weer terug naar het huis van de zieke
man. In een officiële processie werd de
hostie naar de kerk overgebracht. De

mensen zagen hierin de hand van God.
Elk jaar sinds 1880 gedenkt de
Stille Omgang in het centrum van
Amsterdam dit mirakel in stilte
en duisternis door een nachtelijke
pelgrimage langs de route van 1345
en door eucharistievieringen voor
of na de Omgang. Uniek aan deze
tocht zijn de stilte, het ontbreken van
uiterlijk vertoon, het duistere uur en
de zwijgende verbondenheid van de
duizenden christenen. Elk jaar wordt
aan de deelnemers voor deze nacht
een speciale intentie aangereikt. Dit
jaar is dat ’Vernieuwt, maar behoudt
het goede.’

Belangstellenden uit onze
regio kunnen zich aanmelden en/
of informatie krijgen bij een van de
contactpersonen. Er zullen bussen
naar Amsterdam rijden. De kosten zijn
23,50 euro per persoon.
De contactpersonen zijn mevrouw
J. Raedts uit Sevenum (077 467 12 09),
mevrouw G. Coenders uit Lottum
(077 366 15 26), de heer J. Bouten uit
Melderslo (077 398 40 56),
de heer R. Thiesen uit Meerlo
(0478 69 16 25) en de heer
J. van den Beuken uit Horst
(077 398 12 40).
Zie ook www.stille-omgang.nl

Dofra is een machinefabriek die machines produceert voor de versverwerkende industrie en voor de
champignonsector. Onder onze afnemers bevinden zich vooruitstrevende telers, maar ook internationaal
bekende industriële verwerkers van groenten en fruit zoals Heinz, Domino’s Pizza, Bonduelle en Cêla Víta.
De machines en productielijnen van Dofra worden wereldwijd afgezet.

In de afgelopen drie decennia
heeft BJ Baartmans in Nederland
de status verworven van een van
de meest actieve en uitgesproken
muzikanten in het circuit voor alternatieve en rootsmuziek. Als multiinstrumentalist, zanger, songschrijver
en producer heeft hij zijn sporen
verdiend en met een indrukwekkende
reeks optredens en een aantal uitstekend ontvangen cd’s heeft hij zich op
de kaart gezet als een karakteristieke,
aanstekelijke en soepel spelende
musicus.
Al wordt zijn muziek vaak gerangschikt onder de noemer americana of
rootsrock, zijn repertoire laat zich juist
kenmerken door een veelheid van
stijlen. Invloeden van country, blues en
folk verraden daarin eerder een goed

gevoel voor traditie dan een vorm op
zich.
BJ Baartmans markeert de
mijlpaal van dertig jaar muzikant met
Voor/Achter, een nieuwe dubbelcd met veel nieuw werk en wat
Nederlandstalige versies van een paar
van zijn beste Engelse songs. BJ is op
deze plaat volledig in zijn element als
vertolker van tot de verbeelding sprekende teksten en zijn gitaarspel is als
vanouds van internationale allure.
BJ treedt zondag op met een speciaal voor deze gelegenheid samengestelde band, waarin onder anderen
ook Frans Pollux acte de présence zal
geven. Dit concert begint om 16.00
uur. Voor meer info en reserveringen
bel 077 398 30 09 of kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

Ter uitbreiding van ons team zoeken wij:

Secretaresse/Administratief
medewerker m/v
Overige gegevens
Aantal uur per week: 40
Standplaats: Horst
Dienstverband: vast,
met eerst een tijdelijk contract
Salarisindicatie: afhankelijk van

Als secretaresse/administratief medewerker ben je verantwoordelijk
voor een breed scala aan werkzaamheden, zoals het beantwoorden
van de telefoon, het ontvangen van mensen, het openen en verdelen
van de post, het opstellen en typen van brieven,
het archiveren van documenten en dossiers en het uitvoeren
van diverse administratieve werkzaamheden

leeftijd en ervaring
Werktijden: normale uren, dagdienst
Gevraagde opleiding: MBO of vergelijkbaar

Je profiel:
Wij zijn op zoek naar een capabele, zelfstandig opererende
medewerker. Sterker nog, we zoeken iemand die een trekkersrol wil
vervullen, die initiatief neemt, en op een vriendelijke wijze mensen
te woord kan staan. Belangrijk is dat je voldoende Engels en Duits
spreekt om telefoongesprekken in die taal te kunnen aannemen en
te kunnen doorverbinden.
Herken jij je in het bovenstaande? Ben je pro-actief en enthousiast,
en heb je een secretariële opleiding op MBO-niveau of vergelijkbaar?
Solliciteer dan vandaag nog! Voor sollicitaties en nadere informatie
kun je terecht bij Frank Verschuren of John de Groot,
op telefoonnummer 077-3999888 of f.verschuren@dofra.nl

Museum de Locht

Demonstraties smeden,
bier brouwen en brood
bakken
Zoals elke laatste zondag van de maand bakken de bakkers ook
zondag 27 februari weer brood in de originele bakoven van Museum
de Locht. Kinderen mogen hun eigen broodje kneden en bakken en
bezoekers kunnen de gebakken broodjes kopen. Elders op het terrein
zijn er demonstraties bier brouwen en smeden. Meer informatie op
www.museumdelocht.nl
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Berkele Heem

Optreden Ricciottiensemble
Op 25 februari om 10.15 uur vindt in D’n Toeter in Berkele Heem in
Horst een optreden plaats van het Ricciotti-ensemble.

Geslaagd optreden
Ben Saunders in De Lange
Afgelopen zondag stond Ben Saunders live op het podium bij De Lange Horst. Rockcoverband Bones
zorgde voor het voorprogramma. Na enige vertraging maakte Ben Saunders zijn opwachting en stal hij de
harten van het overwegend vrouwelijke publiek. Hij maakte zijn optreden compleet door af te sluiten met
het nummer ’Use Somebody’, dat het publiek luidkeels meezong.

Het Ricciotti is een symfonieorkest bestaande uit veertig studenten. Het merendeel van de leden
is student aan een Nederlands of buitenlands conservatorium; een aantal
is vergevorderd amateur. Een groot
deel van het repertoire van Ricciotti
is klassiek, daarnaast speelt Ricciotti
alle denkbare stijlen, zoals jazz, pop
en wereldmuziek. Het repertoire is
letterlijk grenzeloos, van speedmetal tot glitsch, en van klezmer tot
bigband.
Ricciotti kan binnen drie minuten
opstellen en heeft geen podium,
stoelen of kleedkamers nodig.
Daardoor is het orkest in staat om
daadwerkelijk overal op te treden. En
dat doet het dan ook: van druipsteengrot tot bergtop en van Boeing
747 tot koeienstal. Door zijn verregaande specialisatie in publieksbenadering maakt het ensemble contact
met alle lagen van de bevolking,
met mensen van iedere etniciteit,

opleiding en leeftijd. Ricciotti speelt
overal en voor iedereen.
De initiator van het concert is
Peter Keijsers en het optreden wordt
financieel mogelijk gemaakt door
familieleden van Peter Keijsers,
Berkele Heem en Ronde Tafel 160
Venray-Horst, een club van jonge
ondernemers uit gemeente Horst aan
de Maas en Venray. Zijn zoon, ook
Peter Kijsers genaamd en Horstenaar
van geboorte, speelt ook in het
orkest evenals de Sevenumse dwarsfluitspeelster Marjolein Vermeeren.
De mensen van Berkele Heem
en Elzenhorst, vrijwilligers en alle
andere belangstellenden die willen
genieten van een fantastisch optreden van mensen die lol hebben in
muziek maken zijn van harte welkom
op 25 februari in D’n Toeter. Voor
meer informatie neem contact op
met Peter Keijsers via 077 398 34 95
of peterkeijsers@ziggo.nl of kijk op
www.ricciotti.nl

Vogelmarkt zondag
27 februari
Vogelvereniging De Gevleugelde Vrienden Wanssum e.o. organiseert
op zondag 27 februari weer haar maandelijkse vogelmarkt. Op deze
vogelmarkt kan een ieder vogels kopen maar ook zelf verkopen. Op de
markt zijn tevens diverse vogelhandelaren aanwezig.

Hoezen Kwaliteitscontrole BV.
Is een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in controles van sierteelt producten voor binnen- en
buitenlandse klanten. Deze werkzaamheden vinden binnen geheel Europa plaats.
Hoezen Kwaliteitscontrole BV. bouwt haar activiteiten verder uit en is daarom op zoek naar:

(A)

Freelance Kwaliteitscontroleurs (m/v)

De functie:
• Het controleren van partijen planten bij kwekers
en leveranciers voor en tijdens uitlevering
• Communiceren met opdrachtgevers over
geconstateerde feiten
• Beoordelen van aangeboden partijen planten

(B)

Uw profiel:
• Goede plantenkennis
• Communicatief krachtig persoon
• In het bezit van rijbewijs en auto

Order Controleurs (m/v)
Voor de regio Venray
Zowel vaste krachten als losse krachten

De functie:
Het controleren van o.a:
• Hoeveelheden planten
• Paklijsten
• Bijbehorende reclameschilden
• De werkzaamheden voor de vaste krachten vinden
plaats van maandag t/m zaterdag (tot week 42)
• Werktijden losse krachten: dinsdag en zaterdag
(en meerdere dagen oproepbaar)

Uw profiel:
• Enige kennis van sierteeltproducten is een pre
• Zelfstandig en verantwoordelijk
• Woonachtig in het werkgebied
• Leeftijd minimaal 18 jaar
Wij bieden:
• Zelfstandige functies
• Een passende beloning

Bent u geïnteresseerd in een van deze functies stuur dan uw schriftelijke reactie binnen 10 dagen naar:
Hoezen Kwaliteitscontrole BV, Bocstelstede 12, 5281 BM, Boxtel
of per E-mail naar: m.dogger@hoezenkwaliteitscontrole.nl
Geeft u bij uw reactie duidelijk aan op welke functie u reageert.
Voor meer informatie zie onze internetpagina: www.hoezenkwaliteitscontrole.nl
U kunt ook contact opnemen met Will Hoezen/ Twan van Teeffelen 0411-605000.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Ook kan men op de markt terecht
voor alle vogelbenodigdheden zoals
vogelvoer en nestkastjes. Verder
is dit een mooie gelegenheid om
eens met andere vogelliefhebbers
te praten over de vogelsport in het
algemeen. Duiven en kwartels zullen
niet worden toegelaten.

De vogelmarkt zal gehouden
worden in ’t Brugeind Sport
en Feestzalen Complex aan
De Leeuwerik 33 in Meerlo.
De markt duurt van
9.30 tot 12.00 uur.
Meer informatie is verkrijgbaar
bij M. van Osch op 0478 53 12 21.

De Lange Horst presenteert Dreamcatchers
Aankomende zaterdagavond presenteert Café De Lange in Horst
Dreamcatchers, een avond gevuld met de beste hardstyle muziek.
Toppers als Thera en Wildstylez,
die beide meerdere keren op Defqon
hebben gestaan, zorgen voor een onvergetelijke avond. Ook aanstormend
talent Anagenetic krijgt de kans om
het publiek te vermaken.

Kaarten zijn verkrijgbaar in de
voorverkoop bij De Lange Horst en
Sounds in Venlo.
Kaarten kosten in de voorverkoop 10 euro en aan de dagkassa
15 euro.

Serena Pryne bij
De Buun
De Canadese singer/songwriter Serena Pryne speelt zaterdag
12 maart bij Muziekcafé De Buun in Horst. Pryne is een podiumbeest en
een absolute live sensatie.
Haar stem is te vergelijken
met een jonge Melissa Etheridge,
Bonny Raitt of Stevie Nicks en de
songs van Serena zijn gemaakt in
de beste ’Americana’ traditie, soms
van een ontroerende schoonheid,
dan weer vol bravour, tijdloos mooi
en vol overgave. Een nieuwe ster en

rasartieste waar Nederland nog veel
van gaat horen.
Serena speelt dit jaar onder
andere in theaters als Muziekgebouw
Frits Philips in Eindhoven en Paradiso
en op het festival Bospop. Het
concert begint om 22.00 uur. De
entree bedraagt 5 euro.
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Hoedebal
bij OJC Canix
Hoedebal is het jaarlijkse carnavalsfestijn van OJC Canix. De dag voordat
het Gekke Maondaag is, op zondag 27 februari, zal dit festijn weer losbarsten.

Technische problemen
bij online kaartverkoop
Jochem Myjer
De online voorverkoop voor het try-out optreden van de cabaretier Jochem Myjer liep zo hard dat de internetsite van Stichting Kukeleku moeite had om alle bestellingen te verwerken. Door technische problemen stonden de
lijnen enkele seconden te lang open, waardoor er teveel stoelen zijn verkocht. De gedupeerden zijn inmiddels op
de hoogte gebracht.

Hoedebal staat voor een alternatief carnaval: de carnavalsmuziek is er
niet, maar wel de feestmuziek. Foute
hits uit vervlogen tijden zullen worden
aangevuld met een moderne knaller die momenteel in de top 40 staat.
Van een polonaise tot vogeltjesdans
en van tango tot een moshpit, alles is
mogelijk. Het feest heet niet voor niets
Hoedebal: het hoofddeksel is verplicht.
Bovendien kunnen bezoekers nog fantastische prijzen winnen voor de meest

originele hoed. Zoals elk jaar zal ook dit
jaar de pe(g)chvogel uitgereikt worden,
komt de raad van 11, de jeugdraad van
11 en de dansgarde. De live-muziek
komt dit jaar van de Stoere Patsers tribute band ‘S.T.O.E.R.’. De Stoere Patsers
speelde zelf altijd op het Hoedebal, dus
nu is het de eer aan S.T.O.E.R. om een
tribute aan de Patsers te geven en de
tent op zijn kop te zetten. De deuren
gaan open om 13.00 uur, de entree is
gratis en een hoofddeksel verplicht.

De voorverkoop voor een tryout van de nieuwste voorstelling
‘Even Geduld Aub’ startte afgelopen
16 februari om 12.00 uur precies.
Door een technische fout waren er
eerder die ochtend al enkele kaarten
gereserveerd. Toen om 12.00 uur
de lijnen open gingen, kreeg de site
www.kukeleku.com meer dan 1.000
bezoekers te verwerken. Dit was geen
enkel probleem. Op het moment dat
de laatste stoel verkocht was, gingen
de lijnen dicht en konden er geen
nieuwe bestellingen meer geplaatst
worden. Degenen die op dat moment
met hun bestelling bezig waren kregen
geen melding van het feit dat het
optreden uitverkocht was en konden
hun bestelling afmaken. Hierdoor heeft
Kukeleku achteraf nog mensen teleur
moeten stellen. In totaliteit waren
er 270 stoelen beschikbaar. Hiervan
waren 50 kaarten gereserveerd voor
sponsoren en vrijwilligers van Stichting
Kukeleku. Het ruime merendeel was
dus beschikbaar voor de vrije verkoop.

Door de enorme belangstelling bleek
dit aantal dus absoluut niet aan de
grote vraag te voldoen.

Meer informatie over het optreden
en de kaartverkoop van Jochem Myjer
is te vinden via www.kukeleku.com

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,-

30

religie
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Ingezonden brief

Kerkdiensten

Kerkbalans 2011:
De kerk is er voor iedereen!
De actie Kerkbalans in 2011 staat weer voor de deur.
Vanaf deze plaats wil Parochiefederatie St. Lambertus en St. Norbertus
Horst u graag attenderen op de positieve accenten die zij wenst te
plaatsen.
De kerk hoopt dat u, als
inwoner van Horst, zich thuis en
welkom voelt in haar gebouw.
Ook nu de Norbertuskerk aan de
ere-dienst onttrokken is, wil de
kerk dichtbij de mensen staan.
Daarbij willen we nog eens
benadrukken dat de Norbertusparochie springlevend is. Zij gaat
slechts gebruik maken van een
ander gebouw, de Lambertuskerk.
Wij streven ernaar dat de twee
parochies, via een frisse start,
gezamenlijk een levendige, laagdrempelige kerk zullen worden.
Samen staan we tenslotte sterk!
De kerk treedt op vele
manieren naar buiten. Zij
speelt een rol van betekenis in
de samenleving en biedt een
rustpunt in onze toch al drukke
maatschappij. In deze tijd waarin

veel mensen op zoek zijn naar
zingeving biedt de kerk met
al haar rituelen en activiteiten
antwoorden. Daarnaast zet de kerk
zich op velerlei gebied in voor de
medemens en goede doelen.
Dit blijkt wel uit de activiteiten:
DiaconieNu op de dinsdagmorgen,
toenemende activiteiten voor de
kinderen/jeugd onder begeleiding
van de Kapelaans, het toetreden
van jongere vrijwilligers met frisse
ideeën en de zeer geslaagde,
gezellige en druk bezochte open
dag in en rond de Lambertuskerk.
Voor het komend jaar is er
meer ruimte voor informele
ontmoetingen na de mis in het
atrium of in het parochiezaaltje.
Daarnaast mogen een aantal
zaken in het parochieleven wat
meer “bij de tijd” worden, vooral

daar waar het jeugd en kinderen
betreft. Tenslotte kunt u in de
plaatselijke media ook meer van
ons verwachten en wij willen nog
meer….
Gelukkig staan in Horst de
priesters er niet alleen voor.
Bij vrijwel alle activiteiten zijn
vrijwilligers betrokken. Uw kerk telt
in Horst dan ook een grote groep
zeer enthousiaste vrijwilligers.
Op deze mensen is de kerk zuinig.
Er wordt hard gewerkt om de
saamhorigheid en betrokkenheid
van de vrijwilligers zo groot
mogelijk te maken. Deze groep
vrijwilligers mag altijd groter
worden. Zie onze website
www.rkhorst.nl voor meer
informatie.
In Nederland dient het
kerkbestuur zelf zorg te dragen voor
de bekostiging van het onderhoud
van de kerk en de verwarming
e.d. Onlangs was in een artikel in
Dagblad De Limburger te lezen dat
dit in België voor rekening van de

America
Gemeenten komt. In Nederland is
dat dus zeker niet het geval. Hier
bestaan wel eens misverstanden
over. U zult begrijpen dat dit
alleen al de kerk heel veel geld
kost.
Voor alle bestaande en nieuwe
activiteiten is daarnaast ook veel
geld nodig. Uit het financieel
overzicht van 2010 is gebleken,
dat het de kerk zeker niet voor
de wind gaat. Sterker nog, er
kan zelfs gesteld worden dat de
kerk zich in zwaar weer bevindt.
Daarom doen wij dit jaar een
dringend doch vriendelijk beroep
op u om mee te doen aan de actie
Kerkbalans. Dankzij uw bijdrage
kunnen wij uw kerk met al haar
activiteiten in stand houden!
Mogen wij ook dit jaar
weer op u rekenen?
Hartelijk dank!
Bestuur
Federatie St.Lambertus
en St.Norbertus te Horst

zondag

Heilige mis

10.00

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

10.00

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Grubbenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.00

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Lottum
zondag

donderdag vrijdag zaterdag
★ Kampioentjes
4+1 GRATIS
★ Roomboter kruimelvlaai
van e 7,60 voor e 6,75

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo

maandag dinsdag
woensdag
★ 5 witte bollen voor e 1,11
★ Frikandelbroodje
voor e 1,11
★ Dreumelvlaai voor e 11,11

85% ve

Nog enkele
patiowoningen beschikbaar

€ 5.000,- subsidie beschikbaar
voor enkele woningen

zaterdag
maandag
donderdag

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

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

rkoch

t

Sevenum

Bel: 0478-584359 of

NIEUW: 06-21436253
WWW.NOTTELMAN.NL

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
•
•
•
•
•
•

Ruim de helft opgeleverd
Loopafstand centrum Horst
Rustieke wijk
100% in aanbouw
30km zone
Extra zorgvoorzieningen
mogelijk*

Patio

zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

*vraag naar de mogelijkheden

iddag dag
Inloopm
der
ats, don

t
ouwpla
17.00 to
op de b
a.s. van
3 maart
ur.
18.00 u

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

Floresstraat 6
5631 DD Eindhoven
Tel 040 - 281 17 11

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

service 31
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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

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
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur

Huisartsenpost

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

America

Zittingsavond
vr 25, za 26 februari 19.30 uur
Organisatie: c.v. de Turftreiers
Locatie: Gemeenschapshuis
(Bondszaal)

Dutch Battle of the Coverbands (2de voorronde)
za 26 februari 22.00 uur
Locatie: Blok 10

Vogelmarkt

Receptie jeugdprins
zo 27 februari 11.11 uur
Locatie: B2

zo 27 februari 10.00-13.00 uur
Locatie: Peelmuseum

zo 27 februari 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

Broekhuizen
Buutavond

vr 25 februari 19.00 uur
Organisatie: c.v. de Krey
Locatie: Het Maaspaviljoen

Broekhuizenvorst
Prinsenreceptie

zo 27 februari 14.11 uur
Locatie: Van Leendert

Hegelsom
Zittingsavond

vr 25, za 26 februari 19.30 uur
Organisatie: d’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije

Horst

Serena Pryne (USA)
zo 27 februari 18.00 uur
Locatie: De Buun

wo 2 maart 19.49 uur
Organisatie: Harmonie-Orkest
Noord-Limburg
Locatie: De Riet

Kronenberg

Melderslo

Receptie jeugdprinsenpaar
zo 27 februari 14.11 uur
Locatie: MFC De Zwingel

Meterik

Zittingsavond
vr 25, za 26 februari 19.30 uur
Org: c.v. de Meulewiekers
Locatie: De Meulewiek

Prinsenreceptie

vr 25 februari 19.11 uur
Locatie: De Torrekoel

zo 27 februari 13.11 uur
Locatie: de Meulewiek

Lottum

Sevenum

za 26 februari 20.00 uur
Org: Pony- en ruiterclub Lottum
Locatie: Café-Zaal Harmonie

za 26 februari 20.11 uur
Locatie: De Wingerd

Boerenbruiloft

Prinsenreceptie

Receptie jeugdprins

vr 25 februari 10.15 uur
Locatie: D’n Toeter (Berkele
Heem)

zo 27 februari 14.00 uur
Locatie: OJC Canix

Gekke Moandaag
ma 28 februari 14.11 uur
organisatie: c.v. De Peg
Locatie: centrum Lottum

zo 27 februari 15.11 uur
Locatie: de Wingerd

Swolgen

Receptie jeugdprinsenpaar
zo 27 februari 14.11 uur
Locatie: Café Zaal Wilhelmina

WARSTEINER EN BRAND 24 X 30cl E 10,95

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

WEIJS
DRANKENHANDEL

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

Tandarts

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

ma 28 februari 20.00 uur
Locatie: Café Oud Meerlo

Receptie jeugdprins

Hoedebal

Venray

Verloskundige zorg

zo 27 februari 9.30-12.00 uur
Org: De Gevleugelde Vrienden
Locatie: ‘t Brugeind

Carnavalsconcert

Ricciotte Ensemble

vr 25 februari
Locatie : Blok 10

T

Revue

Truujeavond

(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

Spoedgevallendienst
25 februari t/m 3 maart
Kiesmondzorg Arcen
Maasstraat 36a, Arcen
077 473 23 13

Meerlo
vr 25 en za 26 februari
Organisatie: c.v. de Vöskes
Locatie: ’t Brugeind Sport en
Feestzalencomplex

BJ Baartmans

Dirty Friday

(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

za 26 februari 22.00 uur
Locatie: De Lange

Ruilbeurs

Venlo

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

AGENDA

Dreamcatchers 100%
Hardstyle

Haal alvast wat

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

jaar

er ﬂes
E 4,99 p 27,49
E
Doosprijs

voorjaar

in uw huis of tuin!

Bij ons vindt u heel veel bloemen
en planten om kleur in uw huis
en tuin te krijgen.
Ruime keuze en goede prijzen!

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

Het hele

Wist u dat er bij “Interchalet”ook een mooie keuze
van onze planten voor binnen en buiten te krijgen is?

32America
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Broekhuizen Broekhuizenvorst

Evertsoord

Griendtsveen

Grubbenvorst

Hegelsom

Nieuws van Rabobank
Maashorst
Rabobank. Een bank met ideeën.

Alaaf ..... en veel
plezier toegewenst!!!

programma Rabobank op Mobiel gestart
om massaal gebruik van de mobiel voor
de bancaire dienstverlening (niet alleen
bankieren, maar ook mobiel betalen en
contact met de bank) te promoten.
Inmiddels zijn er 155.000 mobielbankierders en loopt 14% van de internetbankierensessies via mobiel. Wekelijks melden
zich tussen de 6000 en de 7000 nieuwe
gebruikers aan.

Ook wij vieren Carnaval op maandag 7 en dinsdag
8 maart, onze kantoren zijn dan gesloten.
Op woensdag 9 maart bent u weer van harte welkom
tijdens de reguliere openingstijden.
Natuurlijk kunt u 24 uur per dag gebruikmaken
van de geldautomaat.

Rabobank Mobiel blijft
vernieuwen

Gesloten en toch open. Dat is het idee.
Ook met carnaval regelt u uw bankzaken 24 uur per dag
via internet of telefoon:
• www.rabobank.nl
• Rabofoon 0900 0909 (€ 0,15/min):
saldo, overboeken, betalen
• Rabolijn 0900 0907 (lokaal tarief):
advies, direct afsluiten

Het programma Rabobank op
Mobiel, dat een jaar geleden begon,
heeft grote ambities. In 2010 brak
mobiel bankieren echt door, de
komende jaren gaat het erom de
voorsprong te verzilveren met
innovatieve diensten.
Door het succes van het afgelopen jaar
gaat de Rabobank haar dienstverlening
via de mobiele telefoon doorontwikkelen. Het aanmeldproces voor mobiel
bankieren, wordt dit jaar vereenvoudigd. Ook wordt een saldochecker
toegevoegd aan mobiel bankieren.
Hiermee kan een klant zijn saldo zien
zonder in te loggen. De Rabo Bankieren
App wordt doorontwikkeld voor andere
toestellen, zodat bankieren op de

mobiel voor nog meer klanten
eenvoudig toegankelijk wordt.
Acceptgiro scannen
Binnenkort komt in de Rabo Bankieren
App voor iPhone een scanfaciliteit om
acceptgiro’s mobiel te betalen, een
verrassende combinatie van het oude
en het nieuwe bankieren. De toepassing wordt de komende weken getest
door medewerkers en klanten. In de
testfase worden de laatste puntjes op
de i gezet.
Doorbraak
De ontwikkelingen in het mobiel
bankieren gaan razendsnel, mede
dankzij de doorbraak van de smartphones. Pas een jaar geleden is het

Mobiel wint prijs
De innovaties van de Rabobank op mobiel
vallen ook vakgenoten op.
De bank kreeg onlangs de eerste Mobile
Media & Marketing Award uitgereikt en
mag zich mobile marketeer of the year
noemen. Uit het juryrapport: ‘De bank
onderscheidt zich door de geïntegreerde
inzet van meerdere mobile marketing
tools zoals sms, mobile site en mobile
applicaties. Daarnaast zijn design en
usability tevens geoptimaliseerd voor
mobiel. En er wordt geëxperimenteerd
met nieuwe mobiele toepassingen en
geoptimaliseerd op basis van eerdere
ervaring.’
Kijk voor informatie over bankieren,
betalen en bellen met uw mobiel op:
https://www.rabobank.nl/particulieren/
producten/mobiele_diensten/bankieren_
op_mobiel/ of informeer bij Rabobank
Maashorst (077) 397 92 22. |

Het nieuwe pinnen vanaf 1 januari 2012
Tips voor veilig gebruik
van uw pas en pincode
• Meld verlies of diefstal van uw pas of
creditcard onmiddellijk bij Interhelp
(088) 722 67 67 (RABOSOS). Dit nummer is
7 dagen per week, dag en nacht te bereiken.
Uw pas wordt dan direct geblokkeerd, zodat
anderen er geen gebruik van kunnen maken.
Noteer dit nummer in uw telefoon of agenda.
Via Interhelp kan ook een nieuwe pas of card
worden aangevraagd.
• Bewaar uw pas of creditcard op een veilige
plaats en laat deze nooit onbeheerd achter.
• Vertel uw pincode nooit aan anderen. Ook een
medewerker van de bank of van de politie zal u
nooit om uw pincode vragen.
• Schrijf de pincode nooit op uw pas of
creditcard en bewaar de pincode nooit bij uw
pas of creditcard. |

“Kan ik hier met PIN betalen?” Onbewust halen we de
magneetstrip van onze betaalpas door de magneetstriplezer
van de betaalautomaat. Deze handeling is een ingesleten
gewoonte, we betalen al jaren op deze manier. Maar dat gaat
veranderen.
Omdat ook Nederland meegaat in de overgang naar één
Europese betaalmarkt, zullen we straks gaan betalen met de
nieuwe chip op onze betaalpassen. Het oude vertrouwde
pinnen met de magneetstrip gaat na 20 jaar verdwijnen.
Maar het betaalgemak blijft. Alle pashouders in Nederland
ontvangen een betaalpas met een chip erop, die naast de
functie als Chipknip dus ook het nieuwe pinnen ondersteunt.
Het nieuwe pinnen maakt betalen nog veiliger, omdat een chip
minder gemakkelijk is te kopiëren dan de magneetstrip.
Dit maakt het frauderen met betaalpassen moeilijker.
Wat betekent het nieuwe pinnen?
Vanaf 1 januari 2012 kunt u niet langer met de magneetstrip
op uw pinpas betalen. Dat betekent dat u een pinpas nodig
heeft met een nieuwe chip. Banken zijn al een aantal jaren
bezig met het uitgeven van deze nieuwe passen. Met de
nieuwe chip op deze passen betaalt u nog veiliger, en net zo
gemakkelijk.

Bijna alle passen zijn geschikt voor het nieuwe pinnen. De pas
wordt vervangen op het moment dat de geldigheidsdatum
verstrijkt of als de bank al eerder de passen vervangt.
U ontvangt hierover bericht. U hoeft zelf dus niets te doen.
Mocht u vragen hebben over uw betaalpas, neem dan contact
op met Rabobank Maashorst. Eind 2011 beschikken alle
bankpassen over de nieuwe chip.
Meer informatie leest u op: www.hetnieuwepinnen.nl |

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

Rabobank Maashorst voor al uw vragen

Bij alle kantoren (behalve kantoor Spoorweg)

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

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

Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34

Horst

Kronenberg

Lottum Melderslo

Meterik

Sevenum

Swolgen

Tienray

