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Budgetslapen

Budget Wonen XXL Store
Witveldweg 100,
5961 ND Horst,
aan de A73 afslag 11
Tel. 077 - 398 02 43,
info@budgetwonenxxl.nl
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Carnaval zit er weer op dus kon er woensdagochtend
weer opgeruimd worden. Problemen hebben zich in Horst
aan de Maas nauwelijks voorgedaan. Politiewoordvoerder
Bert Versleijen van de basiseenheid Horst spreekt van een
relatief rustige carnaval. Er werd een wildplasser aangehouden op het Wilhelminaplein in Horst en er werden
kentekenplaten ontvreemd van politieauto’s.

Verder is dinsdagavond een
persoon ingerekend die bij café De
Lange drank probeerde te stelen. Op
wat kleine akkefietjes na, was het
een rustige carnaval. “Wat ons betreft
mag carnaval elk jaar zo gevierd worden,” zegt de politiewoordvoerder.

Vanuit Medisch Centrum VieCuri in
Venlo meldt unithoofd Theo Wilbers
van de spoedeisende hulp dat het
wel veel drukker was dan andere
jaren tijdens carnaval. “De combinatie alcoholgebruik en gladheid door
sneeuw bezorgde ons topdrukte.

Veel botbreuken door valpartijen in combinatie met alcohol.
Maandag hebben we zelfs een extra
gipsmeester ingezet zo druk was
het toen.” Woensdagochtend was
de rust wedergekeerd bij de spoedeisende hulp.

eruit? Eigenlijk vormen ze zo de raad
van het jaar 2030. Het project heet
dan ook: ’De raad van 2030’. Op de
foto geven Jannemieke Poels van
basisschool ’De Klimboom’ in Swolgen
en Lenny Peeters van basisschool
’Onder de Linde’ in Hegelsom hun
visie weer op papier. ”Ik heb zwevende auto’s bedacht’’, zegt Jannemieke.
Lenny houdt het bij een mooi buitengebied met schapen, bomen en
boerderijen.
De woensdagmiddag is natuurlijk
bij uitstek geschikt om hieraan te
besteden. Als opwarmertje waren de
leerlingen te gast op het gemeentehuis. Wethouder Freek Selen vertelde
een en ander over de taken van het
gemeentebestuur. Pieter-Nic van den
Beuken werkte eerder een idee van

de Kantfabriek verder uit en gaf
er handen en voeten aan.
De kinderen werkten in
vier groepen. Een groep schilderde
onder leiding van Aniet Janssen.
Het vilten werd beoefend met aanwijzingen van Leo Coppus.
Vijf kinderen, onder begeleiding
van Roel Sanders, beeldden in
drie dimensies hun gedachten uit.
Frans Kok zag toe op het zeefdrukken.
Woensdag 10 februari was de
derde en laatste middag dat er aan
het project gewerkt werd. Op zondag
21 februari wordt dit deel van de
expositie in de Kantfabriek geopend.
Het resultaat kunt u tot maandag
15 maart bewonderen.
Zie ook: www.kantfabriek.nl.

De raad van 2030
’Schuivende Grenzen, vaste
Kernen’, is de titel van de expositie
die sinds zondag 13 december
2009 in de Kantfabriek in Horst te
zien is. Als aanvulling hierop kunt
u vanaf zondag 21 februari het
resultaat van het project ’De Raad
van 2030’ zien. Twintig leerlingen
uit groep 8 van de basisscholen uit
de gemeente Horst aan de Maas
laten zien hoe zij denken over het
beeld van de gemeente in 2030.

Jannemieke en Lenny aan het werk

Het idee kwam van de
Kantfabriek. Kinderen uit groep 8 van
alle basisscholen uit de gemeente
Horst aan de Maas werden gevraagd
om hun beeld van de gemeente in
2030 uit te beelden.
Hoe ziet hun visie op de toekomst
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Seuren ATB toertocht
in Melderslo
Op zondag 7 maart organiseert mountainbikeclub NeetFit uit Melderslo
een All Terrain Bike (ATB) tocht. Er wordt gereden over een gevarieerd
parcours van 30 en 45 kilometer dat voor iedereen begaanbaar is. Het
inschrijven voor de tocht is op Eikelenbosserdijk 6 in Melderslo, (Sportpark
de Merel). Er kan tussen 09.00 en 10.00 uur gestart worden.
De route loopt door de
Swolgense bossen naar het
Schuitwater vanwaar men via de
Houthuizer velden op de pauzeplaats
aankomt. Hier worden de deelnemers getrakteerd op soep, frisdrank en koek. Vervolgens gaat de
route langs de Maas terug naar het

Colofon
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Schuitwater, de Swolgense bossen
terug naar de startplaats. Het gebied
wordt gekenmerkt door een goede
bodem waarin brede paden worden
afgewisseld met snelle vlakke delen
en korte pittige klimmetjes. Ook bij
nat weer blijft de ondergrond goed
begaanbaar. Na afloop is er gelegenheid om de fiets af te spuiten
en kan er onder het genot van een
stukje vlaai in de kantine van RKSV
Melderslo nagepraat worden.
Voor meer info, kijk op
www.neetfit.tk. In geval van
extreme weersomstandigheden
worden de laatste updates via deze
site weergegeven.

Rattenplaag bij Tienrayse Molenbeek
Aan de Tienrayse Molenbeek heerst een bruine rattenplaag. De gemeente roept daarom sportvissers
op geen etensresten en visvoer meer te laten slingeren. Al deze ´lekkernijen´ zouden namelijk de
oorzaak zijn van het ongedierteprobleem.
De gemeente Horst aan de Maas heeft inmiddels een bedrijf in de arm genomen om de overlast van de
ratten te bestrijden. Ook zal de gemeente borden bij de beek plaatsen waarop ze bezoekers, zowel in het
Nederlands als in het Pools, zal verzoeken om geen etensresten achter te laten.

Dienstenveiling
wordt topper
De Vrienden van de Harmonie in Sevenum zijn dik tevreden. De organisatie van de dienstenveiling op zaterdag 6 maart in de Wingerd loopt voorspoedig. De opbrengst van de veiling komt geheel ten goede aan de
jeugdharmonie en is met name bedoeld voor de aanschaf van instrumenten.
Voor 1.000 euro heeft men een
niet al te groot instrument. Een veelvoud van eerder genoemd bedrag,
kost een wat groter instrument.
Inmiddels heeft de organisatie meer
dan honderd diensten bij elkaar. Deze
staan in een catalogus die huis aan
huis verspreid wordt in Sevenum.
In het boekje staat aangegeven
volgens welke regels de veiling ver-

loopt. Er zijn diensten voor
de kleine en de grote portemonnee. Enkele diensten zijn: een heerlijk
ontbijt op bed, verzorgd door Prins
Micky en zijn adjudanten. Een picknick
met muzikale omlijsting door Tren van
Enkevort voor tien personen. En een
bezoek aan Heineken Experience in
Amsterdam inclusief vervoer, hapje en
drankje.

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.

Een 22–jarige wildplasser heeft het afgelopen zondagavond erg bont
gemaakt in Horst. De man stond te urineren tegen twee fietsen op het
Wilhelminaplein. Passerende agenten spraken hem aan op zijn plasgedrag, waarna de man het op een lopen wilde zetten.
De agenten wisten de vluchteling
te grijpen. Toen hem werd verteld dat
hij was aangehouden rukte hij zich
los en rende alsnog weg. Een alerte
getuige wist de verdachte tegen te

houden die daarbij ten val kwam. Een
van de agenten gebruikte pepperspray waarna de verdachte uiteindelijk onder hevig verzet werd geboeid
en overgebracht naar het bureau.

Noord-Limburgse
aanpak de beste
De Noord-Limburgse politie doet het goed in de bestrijding van
overvalcriminaliteit. In onze regio worden namelijk in verhouding de
meeste overvallen opgelost. Daarom zal de Noord-Limburgse aanpak van
overvallers landelijk als voorbeeld gaan dienen.
Het afgelopen jaar werd
Limburg opgeschrikt door veel
gewelddadige overvallen.
Om alerter te kunnen reageren
heeft de politie bijvoorbeeld
preventief helikopters ingezet.

Ook heeft de politie toenadering
gezocht tot beveiligingsbedrijven
waarmee zij samen het sms-alert in
het leven hebben geroepen. Door de
goede aanpak is ruim 90 procent van
de overvallen opgelost.

Explosief onderzoek

Verspreiding
Laurent Smedts
T 077 396 13 53
E laurent@hallohorstaandemaas.nl
Website
www.hallohorstaandemaas.nl

Agressieve wildplasser

“ Een conflict oplossen is:
communicatie herstellen.”
mr. Jeroen Hellendoorn

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

Liggen er bommen uit de tweede wereldoorlog in het klavertje
vier gebied? We zullen het binnenkort weten. Het Rijk en de
Provincie laten het terrein zo snel mogelijk uitkammen door de
explosievendienst. Kosten? 45.000 euro.
Het onderzoek is een verplicht nummer, anders kan niet worden
gestart met de realisatie van het gebied. Een groot gebied tussen
Venlo, Maasbree, Sevenum, Horst en Grubbenvorst moet dus onder de
loep genomen worden. Alvorens er gebouwd wordt zal er ook nog een
archeologisch onderzoek gaan plaatsvinden.
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Berkele Heem koestert haar
vrijwilligers
Een bewoner van verzorgingshuis Berkele Heem in Horst kan op veel manieren de dag beleven. Onder het
motto ’Beleef de dag’ zijn er in het woonzorggebied Horst en Sevenum van De Zorggroep veel activiteiten. Ouderen
kunnen zich bij circa 40 verenigingen aansluiten. Een aantal van deze activiteiten vindt binnen Berkele Heem
plaats. Bewoners van het huis en ouderen van buiten kunnen hieraan deelnemen. Doel is om de dag op een
zinvolle en prettige manier door te brengen. Dit kan bijvoorbeeld door het beoefenen van koersballen.

De bijna honderdjarige mevrouw Geurts speelt heel aardig koersbal
Van de vijftien leden van de
vereniging ‘Koersballen‘ zijn er maar
liefst dertien aanwezig. Om de twee
weken is er een middag koersballen
in Berkele Heem. Leden van andere verenigingen houden zich bezig
met bijvoorbeeld biljarten, koken,
kaarten, mozaïeken, kaarten maken,
zwemmen, zingen; te veel om op te
noemen. Ook zijn er religieuze uurtjes.
Alle 92 bewoners van Berkele
Heem zijn lid van een of meerdere
verenigingen. Om alle activiteiten
in goede banen te leiden zijn veel
handen en hoofden nodig. Alie

Langenberg is een van de activiteitenbegeleidsters binnen Berkele Heem
en verpleeghuis Elzenhorst. ”Ervoor
zorgen dat alles aanwezig is en dat
alles goed kan verlopen. Dat is onze
taak”, zegt Alie.

”We zoeken echter
steeds vrijwilligers”
Zonder de inzet van de vrijwilligers zijn de activiteiten in het kader
van ‘Beleef de dag‘ onmogelijk.
”We hebben voor Berkele Heem
ongeveer 120 vrijwilligers.

Veel van hen komen hier al jaren,
ze kennen de bewoners. We zoeken
echter steeds vrijwilligers”, zegt
Anneke Schutte. Zij is vrijwilligerscoördinator binnen Berkele Heem
en regelt alles wat met hen te
maken heeft. Ook vrijwilligers
hebben immers een soort personeelsfunctionaris nodig.
Bij hun werk hoort geen arbeidsovereenkomst; er is geen sprake
van loon. Wel is er een vrijwilligersovereenkomst. ”Met een nieuwe
vrijwilliger worden duidelijke
afspraken gemaakt, zodat we op een
prettige manier kunnen samenwerken”, zegt Anneke.
Binnen het woonzorggebied
Horst en Sevenum van De Zorggroep
worden de vrijwilligers als collega‘s
gezien. Het woonzorggebied omvat
de verzorgingshuizen Sevenheym en
Berkele Heem en het verpleeghuis
Elzenhorst.
Bij het koersballen zijn drie
vrijwilligers aanwezig. Ze begeleiden
de ouderen bij het spel; ze houden
de score bij en zorgen voor koffie en
thee. Het koersballen heeft iets weg
van ‘jeu de boules‘. Het bijzondere is
dat het zwaartepunt van de bal niet
het middelpunt van de bal is. Daarom
rollen de ballen niet in een rechte
lijn. Dit maakt het koersballen tot een
gezellige sport met veel verrassingen.
De ouderen amuseren zich dan ook
opperbest. Binnen De Zorggroep
worden de vrijwilligers gekoesterd.
Het zijn bijzondere, ‘gewone‘ mensen
die écht iets betekenen. Dit is te lezen
in de brochure bij de hoofdingang van
Berkele Heem.
Zie ook: www.beleefdedag.nl en
www.dezorggroep.nl.

Met veel vakmanschap
maakt de bakker iedere
dag lekker brood...
HORST • MAASBREE

www.hallohorstaandemaas.nl

Mollenbestrijding
‘De laatste hoop’

Overlast van mollen bel dan
de mollenbestrijder voor
Horst a/d Maas.
Tel. 077-7519550
Bekwaamheidscertificaat nr. L 20060000945

Te koop gevraagd
woningen en landbouwgrond
voor directe aankoop.
Geen makelaarskosten en direct zekerheid.

Tel. 06 55 12 69 96

Samenwerking moet inbrekers tegen gaan

Waak voor Inbraak

De afgelopen maand hebben er in
Horst aan de Maas een vijftal woninginbraken plaatsgevonden. Volgens
wijkagent Hans van Vulpen is dit aantal
inbraken niet significant meer dan normaal. ”Wat wel opvalt aan deze inbraken is dat ze op klaarlichte dag hebben
plaatsgevonden. Wij adviseren mensen
dan ook op te letten, bijvoorbeeld wanneer men even het huis uitgaat om de
boodschappen te halen of de hond uit
te laten.” De inbraken vonden plaats in
woningen aan de Berkelstraat, Hertog
Arnoldlaan en Slooyerbroek in Horst en
de Wilhelminastraat en Den Eigen in
Sevenum. Om inbrekers tegen te gaan
hebben de gemeente, politie, openbaar
ministerie en enkele woningbouwcorporaties de handen ineen geslagen.
Deze samenwerking heet ’Waak voor
Inbraak’. Met dit project laat de politie
weten waar en wanneer er een woninginbraak heeft plaatsgevonden in de
regio. Ook geeft de politie aan hoe de
inbreker in de woning is gekomen.

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
Pechhulp bij d
ou
regulier onderh
24 uur per dagek
7 dagen per we
in heel Europa
vanaf
voorwaarden!

 34,95

(vraag naar de

Ook het
adres voor alle
ruitschades!

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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Drukke sleuteloverdracht

Dertien prinsen uit Horst aan de Maas ontvingen afgelopen zondag de sleutel
Waarnemend burgemeester Kees van Rooij heeft afgelopen zondag voor
drie dagen het ambtsgezag onofficieel overgedragen aan de prinsen uit
Horst aan de Maas. De burgemeester deed dat door de symbolische sleutel
van de gemeente ceremonieel over te dragen. Sommige hoogheden
moesten verstek laten gaan, onder andere de prins uit Lottum, die had zijn
sleutel bijvoorbeeld al op Gekke Maondig gekregen.

De overdracht was dit jaar
drukker dan ooit. Door de herindeling
moest burgemeester Van Rooij
maar liefst vijf extra sleutels
overdragen. Daarom moest de
bijeenkomst anders georganiseerd

Fotoreportages van alle optochten
zijn te bekijken op

www.hallohorstaandemaas.nl

worden. De prinsen moesten zich
dit jaar niet melden in ’t Gasthoes,
maar in de Mèrthal. Ook werd het
aanvangstijdstip een half uur naar
voren geschoven.
De bijeenkomst werd georganiseerd

door carnavalsverenging D’n Dreumel
uit Horst en was omlijst met diverse
optredens, waaronder een optreden
van Joske Peeters en Jori Beeren die
enkele weken geleden het TVK op
hun naam schreven.

HALLO ballonnenactie
De ballonnenactie van HALLO tijdens de carnavalsoptochten was een
daverend succes. Er zijn maar liefst 4.000 ballonnen uitgedeeld. Wij willen
de carnavalsverenigingen van de diverse dorpen en de vrijwilligers die deze
actie mogelijk maakten heel erg bedanken.

De Boètegewoeëne Boètezitting in Venlo was al van start gegaan. Toch vertrok op zaterdagmorgen
om half twaalf nog een grote groep carnavalsvierders van het station Horst-Sevenum in de richting van
Venlo. Allemaal waren ze feestelijk uitgedost en zo goed mogelijk beschermd tegen de kou.
De temperatuur lag iets onder het vriespunt. In ’de stad’ lag de gevoelstemperatuur een stuk hoger.
Venlo profileert zich als centrum van de regio, zeker op carnavalszaterdag. Duizenden carnavalsvierders
zijn dan te gast in de binnenstad.

VA
C
z

Te huur:

OPSLAGRUIMTE
per 1 maart 2010 komt er bij ons een champignoncel
vrij voor verhuur. Bel: (077) 3981016 of (077) 3985241.

ie

on

AT
U
w

ze

eb

sit

RE

e!

Met carnaval waren de leidsters allemaal als Pipi Langkous verkleed.
Waarop Janne zegt:

“Kijk mama Pipi Langhaas”.

Wij hebben op sommige dagdelen nog plaatsen vrij!

Venrayseweg 19, 5961 AC Horst tel. (06) 30 46 46 56 www.huizezeldenrust.nl
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Horst - Het enthousiasme van de deelnemers aan de 48e optocht van Horst was erg groot. Ondanks het
koude weer genoten velen van de vlot doortrekkende stoet. De carnavalshit ’Ni Miër En Ni Minder’ van de
Toddezèk uit Grubbenvorst was veel te horen. Zelfs de Koninklijke Harmonie van Horst speelde het. Er was
aandacht voor plaatselijke en regionale probleempjes. Zo kwam de naamsverandering van de Moelbaerenbos
enkele keren aan de orde. Ook de verhitte discussie rond een ijssalon in het centrum van Horst werd duidelijk
zichtbaar gemaakt. De gebeurtenissen in de plaatselijke nieuwsvoorziening was ook niet ontgaan aan enkele
deelnemende groepen. De foto laat de enthousiaste jeugd van voetbalvereniging Wittenhorst zien.

America - Maandagmiddag trok een bonte stoet met carnavalisten door America.
De optocht was zo lang dat het dorp werd ingesloten door een lint van feestvierders. De eersten kwamen al aan terwijl de laatsten net vertrokken waren. In ’t
‘riek vaan de Turftreiërs’ werd de laatste Turftreiër begraven en het 25-jarige
jubileum van Rowwen Hèze was het onderwerp van een praalwagen.

Kronenberg - In Kronenberg is tijdens de carnaval het onechte huwelijk tussen
Freek Selen en Esther Vullings voltrokken door ’buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand’ Paul Mengde.

✂

Sevenum - Maandag vanaf half drie vond de optocht van Dun Ezelskop plaats. Een stoet van meer dan 70 optochtdeelnemers trok door de straten van Sevenum. De opening door Toeteclub Zaerum werd gevolgd door de bijdragen vanuit de
jeugd. Hierin werden al verschillende leuke onderwerpen uitgebeeld. Bij de ouderen kwamen de gevolgen van de fusie
en de verschillen met Horst aan de orde. Wie gaat mogelijk met de eer van `Wandelgemeente van het jaar` strijken, de
oude gemeente Sevenum of de nieuwe gemeente Horst aan de Maas? Ook werd de draak gestoken met de politieke
`clonen`, de raad van weleer. Dat de Sevenumse prins nooit een pofbroek zal gaan dragen blijkt uit bovenstaande foto.

3 Dolle dagen
Van 18 tot en met 20 februari 2010:
20% korting op alle niet afgeprijsde accessoires en
10% korting op alle niet afgeprijsde meubels
tegen inlevering van deze advertentie*.
* De volgende voorwaarden gelden:
- Geldt niet voor reeds lopende bestellingen

- Geldt niet bij aankoop of inleveren van cadeaubonnen

- De actie is alleen geldig op voorradige artikelen - Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen

St. Lambertusplein 6, 5961 EW, Horst,
t 077 398 63 57, www.bonikki.nl
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Kronenberg - Voorafgaand aan de optocht en de boerenbruiloft werd vanuit
de kerktoren in Kronenberg de Bruiloftsmars ten gehore gebracht. Speciaal ter
gelegenheid van Valentijnsdag, maar ook om bruidegom Freek een hart
onder de riem te steken. Hij heeft immers een moeilijke periode achter de
rug, maar is nu blij met zijn keuze voor Esther. Het was zo veel ontroering bij
het boerenbruiloftgezelschap en de aanwezigen dat de kerkklok er even stil
door stond. Losgelaten duiven, waarvan er een vroegtijdig ontsnapte,
maakten het geluk van het toekomstige echtpaar compleet. Het wachten op
de huwelijksvoltrekking in gemeenschapshuis De Torrekoel tot na de optocht
viel het aanstaande paar dan ook erg zwaar. Op de foto het begin van de
optocht.

Hegelsom - De optocht van D’n Tuutekop uit Hegelsom afgelopen dinsdagmiddag zag er verzorgd uit. Aandacht was er
voor de babyboom die het afgelopen jaar rond het Bakhuuske plaatsvond. Op maar liefst zeven plaatsen werd een baby
geboren. De nieuwe rotonde kreeg aandacht, evenals de naamswijziging van de Moelbaerenbos en een verwijzing naar
‘komkommercieel’ Hegelsom. Een fraaie optocht met afgewerkte wagens en groepen. De stoet werd afgesloten met een
grote bonte carnavalswagen van prins John III.

Broekhuizen - Tour de Brokeze werd dinsdagmiddag verreden onder een aarzelend zunke. Er waren honderden toeschouwers die de renners van de 52ste Tour de Brokeze voorbij zagen flitsen. Dit jaar stond de Tour
geheel in het teken van Jac Gooren, de bedenker van de wielerwedstrijd. Hij won de allereerste Tour de
Brokeze in 1958. Later werd Jac omgedoopt tot ‘Gorenski Jacobi’. Het wielerspektakel in Broekhuizen vormt
de feitelijke afsluiting van het carnavalsseizoen van carnavalsvereniging De Krey.

Broekhuizenvorst - Ook in Broekhuizenvorst trok de optocht afgelopen zondag door de straten. De koude wind die door het dorp gierde deed helemaal niets af aan het feestgedruis. Toch verlangden
enkele optochtgangers ondanks de gezelligheid nog naar Valentijnsdag; ook het DSB-drama was reden voor een einzelgänger om zonder hoofd mee te lopen in de stoet.
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Tienray - In Tienray werd veel
aandacht geschonken aan de
hennepplantage die enige tijd geleden
is opgerold. Ook het feit dat er nabij
de Molenbeek een rattenplaag heerst,
was een dankbaar onderwerp in de
optocht. Daarnaast werd alle aandacht
van Tienray in diverse media uitgebeeld. Zelden was Tienray zo vaak in
het nieuws dan het voorbije jaar.
Het feit dat Tienray maar weinig te
bieden heeft deed enkele jongeren
besluiten maar zelf een kroeg te
beginnen. De traditionele eenlingen
in de optocht maakten de stoet
compleet.

Meerlo - Afgelopen zondag trok de carnavalsoptocht door Meerlo. Een
gezellige stoet deelnemers zorgde voor het nodige vertier in de besneeuwde
straten. Tijdens de optocht bleek dat niet iedereen in het dorp bezig was met
carnaval, de Olympische Spelen kwamen namelijk uitgebreid aan bod. Ook
‘the New Kids on the Block’ maakten hun rentree in de stoet.

Griendtsveen - Van carnaval in Griendtsveen heb je als buitenstaander geen duidelijke verwachting. In het
Eindhovens Dagblad, dat in het plaatselijke café te lezen is, stond te lezen dat in alle hoeken en gaten van
Noord-Brabant carnaval gevierd werd. Griendtsveen hoort met 550 inwoners echter tot een van de kleinere
kernen van de gemeente Horst aan de Maas. Op een eigen manier werd er aandacht besteed aan carnaval.
Gezellig meedoen stond voorop. De optocht op dinsdagmiddag telde zestien deelnemende groepen, gevolgd
door de wagen van jeugdprins Joost I van De Klotbultjes. Een groot aantal jeugdige deelnemers nam deel aan
de optocht, waaronder veel bewonderaars van de prins. Griendtsveen viert dit jaar haar 125-jarig bestaan.
Op de foto wordt daar al naar verwezen.

Wij zoeken verschillende enthousiaste mensen
om aankomend seizoen ons team te versterken

Medewerkers bediening/terras (m/v)

aantal uren in overleg

Kok / Keukenhulp
aantal uren in overleg

Poetshulp

enkele dagdelen per week

Heb je interesse? informeer vrijblijvend

Veerhuys Tante Jet
t.a.v. Jan Bartels
Veerweg 7 Blitterswijck
0478-532942

e-mail: info@tantejet.nl

www.tantejet.nl

Swolgen - In Swolgen was de belangstelling om mee te doen groot dit jaar. Prins John vormde een dankbaar onderwerp
voor velen evenals de fusie met de gemeente Horst aan de Maas. Zo was er een groep die opnieuw de schoolbanken in
ging om ‘Horsters’ te leren. Ook in Swolgen werd ingespeeld op het tekort aan strooizout. Daarnaast was er een grote
groep Smurfen aanwezig met een fraaie praalwagen. Weer een andere groep was de winterkou beu en snakte naar
tropische temperaturen. Een fraaie optocht met zo’n 200 deelnemers.

08

nieuws

18
02

Dieren in de Horster kou
Het was in de afgelopen maanden stil in de besneeuwde en koude natuur. Dieren zijn dan minder actief.
Ze houden zich rustig. Op deze manier passen ze zich aan winterse omstandigheden aan. Bij de dierenbescherming
komen meer meldingen en vragen binnen. Vermeende mistoestanden werden aangegeven. Indien nodig werd
ingegrepen. Dit wordt gedaan door de LID: de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. Problemen met
dieren buiten zijn echter gemakkelijk te voorkomen.

Melderslo - Maandagmiddag trok een bonte mengeling van groepen en
wagens door de straten van Melderslo. Gladheid op het pad naar De Zwingel
was een hot item. Ook de auto van een Melderslonaar die onlangs kopje
onderging nabij veerpont Broekhuizen maakte deel uit van de optocht. Ook
de rivaliteit tussen de Swolgensedijk en Eikelenbosch kwam geregeld terug.
Verder was ook de Mexicaanse griep een dankbaar onderwerp dat regelmatig
terug kwam in de prima verzorgde optocht.

Beschutting, voer en water zijn
belangrijke aandachtspunten voor
dieren buiten. Een passende beschutting is niet meer verplicht; de meeste
dieren kunnen goed tegen de kou.
Jonge kalveren, mits flink in het stro
en in een zogenaamde ’iglo’, kunnen
temperaturen tot twintig graden onder
nul aan. Dieren als schapen, watervogels en de meeste typen geit hebben
een goed isolerende laag om zich
heen. Sneeuw op schapen dooit niet
zomaar. Dit terwijl hun lichaamstemperatuur rond de 39 graden Celsius is.
De lichaamstemperatuur in het dier is
niet overal hetzelfde. Bij een watervogel is de temperatuur van de poten
op het raakvlak met het ijs nul graden.
Vastvriezen, wat ook wel voorkomt, is
natuurlijk een heel ander verhaal.

”Elke onnodige onrust
in de natuur moet
vermeden worden”
Dierenliefhebbers pleiten ook voor
een verbod op de jacht. ”Elke onnodige onrust in de natuur moet vermeden

worden”, aldus de Dierenbescherming.
Of een jachtverbod geheel of gedeeltelijk wordt ingesteld, hangt af
van provinciaal beleid. Alleen bij zeer
extreme weersomstandigheden is er
een algemeen jachtverbod. Hier was
tot nu toe geen sprake van.
Net als anders moet de voeding bij
lage temperaturen aangepast worden.
Dieren zijn dan minder in beweging en
hebben daardoor minder voer nodig.
Naast het minder bewegen hebben de dieren meestal een vetreserve.
Dit vet kan afgebroken worden. Dat
past bij de natuur. Als er later weer
voldoende voedsel is, worden de
reserves weer opgebouwd. Sneeuw
hoeft geen beperking te zijn voor het
opnemen van voer. Schapen eten gemakkelijk van grasland onder sneeuw.
Water is het laatste aandachtspunt. De behoefte hieraan daalt bij
koude omstandigheden. Uit sneeuw
wordt water opgenomen en dieren
likken aan ijs. Dit is echter niet altijd
voldoende. Over het algemeen is het
goed dat de dieren kunnen beschikken over bijvoeding en er moet gelet
worden op de watervoorziening.

”Weinig extra
activiteiten als gevolg
van de kou,
het viel mee”
Vanuit de Dierenambulance
Noord-Limburg uit Venlo werden
watervogels bij vijvers bijgevoerd met
brood. Dit brood werd door bakkerijen
ter beschikking gesteld. ”Er waren
weinig andere extra activiteiten voor
ons als gevolg van de kou, het viel
mee”, aldus een woordvoerder van
de dierenambulance.
”Aan het begin van de koudeperiode ging een hond door het ijs.
Deze hebben we met verschijnselen
van onderkoeling bij de dierenarts
afgeleverd.”
Over het algemeen zijn er weinig
problemen met dieren in winterse
kou. Door extra aandacht zijn
mogelijke problemen te voorkomen.
Zie ook: www.danoordlimburg.nl en
www.dierenbescherming.nl. Op de
laatste site vindt u wintertips voor
huisdieren en dieren in de natuur.

houtkachels
zowel nieuw als gebruikt
alle materialen

donderdag en vrijdag 10%
korting op alle kachels

Lollebeekweg 61, Castenray
tel: 0478-571978
Openingstijden:
donderdag, vrijdag en zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur

www.kachelstal.nl

Deze dieren beschikken over een prima isolatie

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

OPHEFFINGS
UITVERKOOP

Zoekt u goederen of diensten?
In HALLO Horst aan de Maas is
het mogelijk om uw zoekertje te
plaatsen.

Vul de onderstaande bon in en lever
deze uiterlijk maandag in bij HALLO
Horst aan de Maas, Handelstraat 17 te
Horst en na betaling zullen wij voor een

goede plaatsing zorgen. Natuurlijk
kunt u ons ook mailen:
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
o.v.v. zoekertje.

50% KORTING

€ 4,50

OP ALLES

OP=OP!

Laatste verkoopdag zaterdag 20 februari

Steenstraat 13a 5961 ET Horst 077 397 00 50 mikros@xs4all.nl

+ € 1,00
+ € 1,00
+ € 1,00
+ € 1,00

Plaats hier uw zoekertje
Vermeld altijd duidelijk de plaatsingsdatum.
Zoekertjes worden na ontvangst van betaling in behandeling genomen.

Plaatsingsdatum:

=€
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Van droom naar realiteit in een LOG
’Dromen, denken, durven, doen’, dit lijkt van toepassing op de weg die Arjan Klopman volgde bij het opzetten
van zijn agrarisch bedrijf. Het bedrijf ligt op een bijzondere plaats, namelijk in het Landbouwontwikkelingsgebied
(LOG) Witveldweg. De plek van het ouderlijk bedrijf in Hegelsom werd als ’knelgeval’ betiteld. Daar is nu woningbouw gepland. Deze bedrijven en bedrijven uit de zogenaamde extensiveringsgebieden hebben nieuwe mogelijkheden in de landbouwontwikkelingsgebieden. Dit is vastgelegd in de Reconstructiewet.

bedrijf weer verlaten. Een ronde later
start hij met bijna 1.200 kalveren. De
kalveren zijn dan drie weken oud, ze
hebben een begingewicht van 45 kilogram en als ze naar de slachterij gaan
wegen ze ongeveer 280 kilogram.
De kalveren komen uit meerdere
Europese landen. Het kalfsvlees wordt
voornamelijk weer geëxporteerd.

Starters
in de regio
Crea4kids
Bedrijf
Crea4kids
Eigenaar C.H.C. Keltjens-Vriens
Adres
Hubertusstraat 6,
Swolgen
Telefoon 0478 691 112
E-mail
carmen@crea4kids.nl
Website www.crea4kids.nl
Sector
Kinderfeesten
Start
01-06-2009

”Voeren, gezondheidscontrole en kalveren
verplaatsen,
”Ik kom bij de
dat neemt veel tijd
mensen aan
in beslag”
huis en hou de
”Voeren, gezondheidscontrole
en kalveren verplaatsen, dat neemt
kinderen bezig met
veel tijd in beslag”, geeft Arjan aan.
De kalveren drinken aangemaakte
een workshop of
melkpoeder, dit komt automatisch in
themafeest”
de voerbak. Daarnaast is een mengsel

De kalveren doen het goed in de ruime stal
Arjan Klopman werd toegelaten tot de ’Topklas Ondernemen’,
een onderdeel van zijn laatste
studiejaar aan de Hogere Agrarische
School in Den Bosch. Aan deze, nog
steeds bestaande opleiding, kunnen
maximaal twintig studenten per jaar
deelnemen. Voorwaarde voor toelating
is dat ze een plan ontwikkelen dat ook
in de praktijk gerealiseerd zou kunnen
worden. De eerste helft van het jaar
werd besteed aan het maken van de
plannen; in de tweede helft moest de
realisatie ook daadwerkelijk beginnen.
De droom om zelf een bedrijf met
vleeskalveren te beginnen was er al
langer. Ook was bekend dat uitbreiden

van het ouderlijk bedrijf niet mogelijk
zou zijn. Het LOG Witveldweg bood
perspectief. In de eerste helft van
2007 werd hier de benodigde grond
aangekocht. De eerste stap van het
uitvoeringsplan was gezet. Arjan
studeerde in juni 2007 af. ”Alles is
gerealiseerd volgens het plan dat we
toen gemaakt hebben, alleen het
totale investeringsbedrag viel hoger
uit”, zegt Arjan lachend. ”We zijn blij
dat we hier terecht konden; nadeel is
dat we een fors bedrag betalen voor
het aanleggen van de gezamenlijke
infrastructuur.” Denk hierbij aan betere
en nieuwe wegen, riolering, gas en
electra.

Naast zijn vleeskalverenbedrijf is
er in het LOG Witveldweg plaats voor
nog maximaal vijf andere bedrijven
met intensieve veehouderij. Een nieuw
varkensbedrijf is in aanbouw; een
tweede gaat binnenkort met de bouw
van start. Twee bestaande bedrijven
in het gebied gaan uitbreiden. Voor
het NGB (Nieuw Gemengd Bedrijf)
is onlangs de MER-procedure opgestart. Door de grootte omvang van dit
initiatief is een milieueffectrapportage
verplicht.
Op het bedrijf van Arjan Klopman
zijn de eerste kalveren acht weken
geleden aangekomen. Volgens planning zullen ze halverwege dit jaar het

van stro, krachtvoer en snijmaïs volop
aanwezig.
”De kalveren vragen veel aandacht
in de eerste weken waarin ze op het
bedrijf zijn. Ze zitten in groepen van
acht dieren bij elkaar. In de loop van
de ronde worden dieren verplaatst;
langzame en snelle groeiers komen bij
elkaar in een groep. De kunst is om dit
allemaal goed te doen.” Opvallend is
de ruime opzet van de stal; de dieren
hebben meer oppervlakte dan de wet
voorschrijft. De inhoud van de stal
per dier ligt op het dubbele van het
oudere type stal.
Arjan ziet ernaar uit om dit
allemaal te laten zien. Er zijn plannen
om in een van de komende maanden
een open dag te houden. ”Iedereen
is dan welkom. Laten zien wat je
doet, we hebben niets te verbergen”,
besluit Arjan. Ook dit hoort bij topklas
ondernemen.
Zie ook: www.topondernemen.nl.

Activiteiten
Het organiseren van kinder-,
buurt- en familiefeesten enzovoorts bij de mensen aan huis.
In de vorm van workshops,
themafeesten en ponyrijden, met
of zonder koets. Dit is eventueel
ook geschikt voor volwassenen.
Verder het maken van persoonlijke cadeaus, zoals trouw- en
geboortekaarten en het graveren
of schilderen op spiegel of bord.
Doelgroep
De voornaamste doelgroep is
kinderen.
Onderscheidend vermogen
Dat ik bij de mensen aan huis
kom en dat ik dan de kinderen
bezig hou met een workshop of
een themafeest.

ZON en Koninklijke FruitmastersGroep willen fuseren
De coöperaties ZON en Koninklijke FruitmastersGroep zijn in gesprek over samenwerking en onderzoeken in dit
kader de mogelijkheden van een fusie. Tijdens bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de leden van beide
coöperaties is dit voorgenomen onderzoek vorige week donderdag besproken. Het streven is om voor de zomer
nader uitgewerkte plannen voor te leggen aan de afzonderlijke ledenvergaderingen van ZON en Fruitmasters, die
uiteindelijk besluiten over een fusievoorstel.

Nadat vorig jaar FloraHolland vestiging Venlo en bloemenveiling Landgard
uit Herongen besloten te fuseren, volgt
nu coöperatie ZON die met Fruitmasters
verder wil. Inmiddels zijn leden, medewerkers, ondernemingsraden, klanten
en vakbonden geïnformeerd.

”Breder assortiment
groente en fruit
belangrijk”

Groente- en fruitveiling slaan handen ineen

Beide coöperaties zijn actief in de
voedingstuinbouw en leveren producten en diensten in de groente- en
fruitmarkt. Door het samenbrengen
van de organisaties kunnen ZON en
Fruitmasters beter inspelen op de
vraag van de markt. Voordelen zijn een
groter marktbereik, meer commerciële
slagkracht, groter onderscheidend vermogen, kostenbesparingen en daardoor
optimale uitbetaalprijzen en concurrerende tarieven voor de ledentelers. De
ontwikkelingen in de bedrijfsketen van
groente en fruit vragen om schaalvergroting en een nieuwe rol voor de
coöperatie. In de markt is de trend van
specialisatie zichtbaar; tegelijkertijd vragen klanten steeds meer om een breed

assortiment van groente en fruit en
nieuwe serviceconcepten. Gezamenlijk
verwachten ZON en Fruitmasters beter
te kunnen inspelen op deze vraag met
een breed en onderscheidend aanbod
dat direct afkomstig is van de bron.

”Beter inspelen op
vraag vanuit de markt”
ZON en Fruitmasters zijn sterk
geworden in hun specialisme, groente
respectievelijk fruit. Gezamenlijk
kunnen en willen zij inzetten op
vernieuwing van de bedrijfsketen.
Beide organisaties hebben een lange
coöperatieve historie, een vergelijkbare
marktfilosofie en marktstrategie en delen het belang dat wordt gehecht aan
betrokkenheid van leden. De komende
maanden worden gebruikt voor verder
onderzoek. Dit gebeurt in samenwerking met de leden en het management
van beide organisaties. ZON coöperatie
telt 395 leden en heeft 170 medewerkers in dienst.
De jaaromzet bedraagt zo’n 275 miljoen
euro. Koninklijke FruitmastersGroep telt
530 leden en heeft 357 medewerkers
in dienst met een jaarlijkse omzet van
zo’n 275 miljoen euro.
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Schaatsbaan bij
Phicoop Jumbo Sevenum
In samenwerking met Unilever organiseert Phicoop Jumbo
Sevenum een winters evenement voor de jeugd tot 15 jaar.
Unilever heeft regionaal
steeds één winkelier uitgekozen,
bij wie ze voor een dag een
schaatsbaan aanleggen.
Voor de regio Noord-Limburg
wordt deze kunstschaatsbaan op
vrijdag 19 februari opgebouwd
op de parkeerplaats van Phicoop
Jumbo Sevenum.
Van 12.00 tot 18.00 uur mogen
alle kinderen tot 15 jaar uit de
nieuwe fusiegemeente Horst aan
de Maas gratis schaatsen.

Men hoeft zelf geen schaatsen
mee te brengen. Omdat voor een
kunstschaatsbaan speciale schaatsen nodig zijn, worden deze gratis
uitgeleend. Dit alles gebeurt onder
professionele begeleiding en
toezicht. Het geheel zal in winterse
sferen aangekleed worden en er is
soep en een broodje knak verkrijgbaar. Voor de kleinste kinderen is er
tevens een springkussen aanwezig.
Hierop kunnen zij naar hartenlust
klimmen, glijden en springen.

PIN en win
Inwoners van Horst aan de Maas moeten met de pin gaan betalen,
tenminste als het aan de gemeente ligt. Daarom zal waarnemend burgemeester van Rooij op 25 februari aanstaande het startschot geven voor de
actie ‘Horst aan de Maas Cashless’.
Doel van het project is zoals
gezegd mensen te stimuleren gebruik
te maken van de pinautomaat.
Hierdoor ontstaat er een minimum aan
contant geld in de winkels. Op die manier valt er voor criminelen dus ’weinig
of niets te halen’. De overheid hoopt
zo de veiligheid te vergroten van
klanten, medewerkers en ondernemers. Deze actie tegen winkelovervallers werd eerder succesvol in Almere
gevoerd.
Over een periode van zes weken
kunnen alle mensen, die hun inkopen
in de gemeente Horst aan de Maas via
de betaalautomaat afrekenen, prijzen
winnen. Prijzen als een VIP arrangement voor de wedstrijd Nederland
– Ghana, één minuut gratis winkelen

bij een supermarkt, canvas doeken
voorzien van uw eigen afbeelding
van HALLO Horst aan de Maas,
toegangskaarten voor Toverland of
een compleet verzorgd beautyarrangement worden beschikbaar gesteld door
de ondernemers.
Wat moet u nu doen?
Bewaar de kassabonnen die u via
de pinautomaat na een betaling
ontvangt. Log vervolgens in op
www.pinnenhorstaandemaas.nl
en toets het nummer in dat op de
kassabon staat. Wellicht sleept u een
van de prijzen binnen.
De uitreiking van de prijzen
vindt plaats op zondag 18 april
(koopzondag) om 13.00 uur op het
Wilhelminaplein in Horst.

vrijdag 19 februari

Vinylavond

aanvang 21.00 uur

Wilhelminaplein 13 Horst

Sevenumse ondernemers weer samen
op Hiltho 2010
TE KOOP Weltersweide 33, Horst

Een aantal Sevenumse ondernemers heeft het initiatief opgepakt
om gezamenlijk met andere Sevenumse ondernemers op de Hiltho 2010
te gaan staan. Tijdens de Hiltho 2010, die van 1 tot en met 6 oktober
plaatsvindt, willen de ondernemers uit Sevenum zich weer onder één
vlag presenteren.
In 2006 deden de ondernemers
dit ook al in een heuse circustent. Op
woensdag 24 februari om 20.00 uur
vindt in De Wingerd een vergadering
plaats. Deze bijeenkomst vormt tevens de laatste mogelijkheid om zich

Zeer fraaie twee onder een kapwoning met ruime tuinkamer. De
woning heeft een hoog afwerkingsniveau en is instapklaar. Gelegen aan
Weltersweide 33 op loopafstand van het centrum. Voor meer informatie
en foto’s kijk op: www.marktplaats.nl of maak een afspraak voor een
bezichtiging, telefoon 077-3984008.

Vraagprijs: e 249.000,- k.k.

voor de gezamenlijke presentatie
aan te melden. Voor meer informatie
kunnen potentiële deelnemers zich
wenden tot Depro Beurzen telefoon
040 253 52 69, of bij Gert van Gassel,
telefoon 06 10 40 44 95.

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

Foto
van de
week!

Milieu
Bekendmaking beschikking hogere grenswaarde in het kader van de Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend, dat zij een
hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluid
hinder verlenen voor de volgende locaties;
• St. Jorisweg, Hegelsom
(nieuwbouw woning)
• Americaanseweg, Horst
(nieuwbouw woning)
• Gasthuisstraat 60, Horst (woning splitsing)
• Kerkstraat, Broekhuizenvorst
(nieuwbouw woningen)
• Broekstraat 1, Broekhuizenvorst
(woningsplitsing)
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende stuk
ken liggen ter inzage van 19 februari 2010 tot en
met 1 april 2010. U kunt de betreffende stukken
inzien in de informatiehoek van het gemeen
tehuis aan het Wilhelminaplein 6 in Horst. De
openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk
aan de openingstijden van het gemeentehuis:
maandag van 8.00 tot 19.00 uur en dinsdag tot
en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor
meer informatie of wanneer u de stukken op een
ander tijdstip wilt inzien, kunt u het beste contact
opnemen met de heer J. Huijs van de afdeling
Vergunningen via telefoonnummer 077-477 97 77.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de inzage
termijn een beroepschrift indienen tegen dit
besluit. Een belanghebbende kan geen beroep
instellen, indien hem redelijkerwijs kan worden
verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft
gebracht over het ontwerpbesluit. De milieu
vergunning 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 ver
zoek om voorlopige voorziening kunt u indienen
wanneer u beroep heeft ingesteld. Voorwaarde
voor het toekennen van een verzoek om voorlo
pige voorziening is dat er “onverwijlde spoed“ is.
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 beroep
schrift 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 be
stuursrechtspraak. Voor het behandelen van het
beroep en het verzoek om voorlopige voorziening
zijn kosten verbonden. Voor verdere informatie
hierover kunt u terecht bij de Raad van State, tel.
070-426 42 51, www.raadvanstate.nl.
Horst, 18 februari 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, wnd. burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Wet Ruimtelijke Ordening
Ontwerpprojectbesluit ex art. 3.10 Wro
realisatie RvR kavel, St. Jorisweg ong. te
Hegelsom
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend voornemens te zijn om een
projectbesluit ex artikel 3.10 Wet ruimtelijke
ordening te nemen voor:
• Het realiseren van een Ruimte voor Ruimte
kavel voor één woning op het perceel
kadastraal bekend Horst, sectie T, nummer 971
(ged.), plaatselijk bekend St. Jorisweg ong.
te Hegelsom.
Ingevolge artikel 3.11 Wet ruimtelijke ordening
en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht ligt
het ontwerpprojectbesluit met de bijbehorende
stukken met ingang van vrijdag 12 februari 2010,
tijdens de kantooruren, gedurende een periode
van zes weken ter inzage in het gemeentehuis van
Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6 in Horst.
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken

zijn tevens vanaf 12 februari 2010 te raadplegen op
onze website (www.horstaandemaas.nl).
Gedurende de periode van zes weken kunnen met
betrekking tot het ontwerpbesluit tot het buiten
toepassing verklaren van het bestemmingsplan
middels het nemen van een projectbesluit, mon
deling of schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen
worden ingediend bij het college van burgemeester
en wethouders, Postbus 6005, 5960 AA Horst.
Deze bekendmaking van het ontwerpprojectbesluit
vindt, behalve in het huisaanhuis blad en op de
gemeentelijke website (www.horstaandemaas.
nl), ook plaats in de Staatscourant en op www.
ruimtelijkeplannen.nl.
Ontwerpprojectbesluit ex art. 3.10 Wro en ont
werpbouwvergunning bedrijfsruimte Hotraco,
Stationsstraat 142 te Hegelsom
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend voornemens te zijn om een
projectbesluit ex artikel 3.10 Wet ruimtelijke
ordening te nemen en een bouwvergunning te
verlenen voor:
Het uitbreiden van een bedrijfsruimte voor
Hotraco B.V., op het perceel kadastraal bekend
Horst, sectie M, nummer 931, plaatselijk bekend
Stationsstraat 142 te Hegelsom.

Eerste positieve
resultaten van
OTC-vouchers
Nog enkele vouchers voor
ondernemers beschikbaar

Eind vorig jaar kwamen 250 ondernemers uit toen nog drie gemeenten (het huidige Horst
aan de Maas) bij elkaar om met elkaar te praten over de crisis. ‘Ondernemen tijdens crisis’
was het alleszeggende thema van de avond. Het bleef niet bij praten. Op de avond zelf werd
de eerste van veertig vouchers, ter waarde van 1000 euro, symbolisch overhandigd aan Wil
Lucassen van MKB Limburg, afdeling Horst aan de Maas. Twee maanden later worden de
eerste positieve resultaten van het voucher-concept al zichtbaar.
Vouchers
Ondernemers helpen ondernemers. Daarin
schuilde en schuilt nog steeds de kracht van
het voucher-concept. Horst aan de Maas en de
Provincie Limburg hebben destijds het project
financieel mede mogelijk gemaakt. Een andere,
wezenlijke, bijdrage werd en wordt geleverd
door consultants van verschillende adviesbureaus. Een voucher geeft een ondernemer
namelijk recht op 8 uur professioneel advies,
over een door de ondernemer zelf te bepalen
onderwerp of (economisch) probleem. Door zijn
voucher op deze manier te ‘verzilveren’ wordt er
op een laagdrempelige wijze een klik gemaakt
tussen een consultant en de ondernemer. Er
zijn op dit moment nog enkele vouchers via de
gemeente Horst aan de Maas beschikbaar.

–maar beperkte- aantal vouchers ook zo te
blijven doen. Contacten daarover lopen via de
heer Gijs Moes van de gemeente Horst aan
de Maas, te bereiken via g.moes@horstaandemaas.nl of telefonisch 077-477 94 74. Meer
informatie is te vinden op www.ondernementijdenscrisis.nl.
Over Horst aan de Maas
In het hart van Noord-Limburg ligt Horst aan
de Maas, een plattelandsgemeente met ruim
40.000 inwoners en qua oppervlakte de grootste gemeente van Limburg! De gemeente is
op 1 januari 2010 ontstaan uit een verbinding
tussen 16 mooie dorpen. Horst aan de Maas
is ambitieus en gedreven, sterk in moderne
landbouw, tuinbouw en toerisme. Én bovenal
een fijne plek om te wonen. De Maas en de
Peel hebben het landschap en de cultuur van
Horst aan de Maas gevormd. Er is veel te zien,
te doen en te beleven. Jaarlijks bezoeken
duizenden toeristen Horst aan de Maas. Dit
is goed voor 1,5 miljoen overnachtingen per
jaar. Verbondenheid en samenwerking zijn de
belangrijkste kenmerken van de gemeentelijke
organisatie, maar ook van de gemeenschap;
inwoners, ondernemers en de vele verenigingen. Samen máken we Horst aan de Maas!

Ingevolge artikel 3.11 Wet ruimtelijke ordening en
afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht ligt het
ontwerpprojectbesluit en de ontwerpbouwvergun
ning met de bijbehorende stukken met ingang van
vrijdag 19 februari 2010, tijdens de kantooruren,
gedurende een periode van zes weken ter inzage
in het gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst. Het ontwerpbesluit
en de bijbehorende stukken (behalve de bouwteke
ningen behorend bij de ontwerpbouwvergunning)
zijn tevens vanaf 19 februari 2010 te raadplegen op
onze website (www.horstaandemaas.nl).

Resultaat
Onlangs kwam een eerste resultaat binnen
bij de accountmanager bedrijven, de heer
Gijs Moes. Aan de hand van dat concrete
voorbeeld werd duidelijk dat het OTC-concept
werkt. De ondernemer was vol lof over het op
deze manier verkregen advies. Consultants
en gemeente zijn blij dat ze in deze tijd van
crisis gericht hulp hebben kunnen bieden. Men
is gemotiveerd om dat voor het resterende

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

Veehouders moeten vóór
1 april plan voor terugbrengen
uitstoot ammoniak indienen

Deze bekendmaking van het ontwerpprojectbesluit
en de ontwerpbouwvergunning vindt, behalve in
het huisaanhuis blad en op de gemeentelijke
website (www.horstaandemaas.nl), ook plaats in
de Staatscourant
Binnenplanse ontheffing ex artikel 3.6,
lid 1c WRO
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend dat er een aan
vraag om bouwvergunning is ontvangen van L&P
Vastgoedontwikkeling voor de locatie Kerkstraat
13-15 te Horst voor het bouwen van winkels en 8
appartementen.
Wij zijn voornemens om aan dit verzoek medewer
king te verlenen met toepassing van de binnen
planse vrijstellingsprocedure ex artikel 4 lid C
onder 2c van het bestemmingsplan “Kom Horst”,
conform artikel 3.6, lid 1 onder c Wro
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht ligt
het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken
met ingang van 19 februari 2010, tijdens kantoor
uren, gedurende een periode van zes weken voor
een ieder ter inzage in het gemeentehuis van de
gemeente Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6
te Horst. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende
stukken zijn tevens vanaf 19 februari 2010 te raad
plegen op onze website, www.horstaandemaas.nl.
Gedurende deze periode van zes weken kunnen ten
aanzien van het ontwerpbesluit tot verlening van
de ontheffing mondeling of schriftelijk gemoti
veerd zienswijzen worden ingediend bij het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 6005,
5960 AA Horst.
Horst, 18 februari 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, wnd. burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Veehouders hebben tot 1 april 2010 de tijd
om in een bedrijfsontwikkelplan aan te
geven hoe en wanneer ze gaan voldoen
aan de eisen voor ammoniakemissie zoals
gesteld in het Besluit ammoniakemissie
huisvesting veehouderij. Dat staat in het
actieplan ammoniak veehouderij dat minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu
naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het
actieplan is gericht op pluimvee-, varkensen melkveehouderijen.
Actieplan ammoniak veehouderij
Overheid en veehouderijsector hebben de
afgelopen periode intensief overlegd over het
actieplan ammoniak veehouderij. Veehouderijen
hadden per 1 januari 2010 de emissie van ammoniak moeten terugbrengen op basis van het
Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. Daarnaast moeten zij ook voldoen aan
andere eisen, zoals welzijnseisen en eisen op
het gebied van geur en fijnstof. Om gedwongen
dubbel investeren te voorkomen is het actieplan
opgesteld. Uitvoeren van het actieplan betekent
dat varkens- en pluimveehouders de tijd krijgen
die nodig is, maar niet meer dan dat.
Op basis van het Actieplan wordt iedere veehouderij ingedeeld in een categorie, afhankelijk
van de feitelijk uitgevoerde en vergunde situatie.
Op basis van deze categorie wordt voor de veehouderij een termijn opgelegd voor het realiseren van de (stal)aanpassingen en mogelijk ook
het aanvragen van een milieu- en bouwvergunning. Dit betekent dat sommige veehouderijen
eerder de noodzakelijke aanpassingen moeten
doorvoeren, anderen later tot uiterlijk 2013.
Snel maar ook slim voldoen aan regels
Het actieplan moet er voor zorgen dat de
bedrijven die onder het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij vallen zo snel
mogelijk maar ook op een zo slim mogelijke
manier gaan voldoen aan deze regelgeving.
Concreet gedoogt de overheid dat veehouders

per 1 januari 2010 nog niet voldoen aan de
eisen. Hieraan worden in het actieplan wel
voorwaarden gesteld. Zo moeten de veehouders in een bedrijfsontwikkelplan aangeven hoe
en wanneer ze wel gaan voldoen aan de eisen.
Dat plan moeten ze voor 1 april 2010 indienen
bij de gemeente. Afhankelijk van de categorie
waarin een veehouderij is ingedeeld krijgt een
veehouderij de tijd om de veehouderij aan te
passen. Als een veehouderij niet voldoet aan
de voorwaarden, dan wordt in strijd gehandeld
met het Besluit ammoniakemissie huisvesting
veehouderij.
Stoppen of verplaatsen
Bedrijven die in het bedrijfsontwikkelplan hebben
aangegeven om te stoppen of te verplaatsen
hebben hiervoor tot 1 januari 2013 de tijd. Als ze
op 1 januari 2013 niet zijn gestopt, dan moeten
ze om door te mogen gaan per direct alsnog
emissiereducerende maatregelen treffen.
Per 1 januari 2013 moet uiteindelijk alle veehouderijen voldoen aan de eisen uit het Besluit
ammoniakemissie huisvesting veehouderij.
Meer informatie
Meer informatie over het Actieplan Ammoniak
Veehouderij en het Bedrijfsontwikkelplan kunt u
vinden op de website van Infomil: www.infomil.
nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/ammoniaken/actieplan-ammoniak/.

Horst aan de Maas start Pin & Win actie
Op 25 februari a.s. zal waarnemend burgemeester Kees van Rooij van de gemeente Horst
aan de Maas om 10.00 uur een aankoop doen bij modezaak Janssen – Noy in Sevenum.
van Rooij betaalt zijn aankoop via de pinautomaat en ontvangt de kassabon. Vervolgens
logt hij in op WWW.PINENWINHORSTAANDEMAAS.NL en toetst het nummer in dat op de
kassabon staat. Heeft hij één van de vele door de ondernemers van de gemeente beschikbaar gestelde prijzen gewonnen omdat hij de pinautomaat heeft gebruikt?

Met deze handeling is de Pin en Win actie in
het kader van het project “Horst aan de Maas
Cashless” van start gegaan. Doel van het
project is om mensen te stimuleren gebruik te
maken van de pinautomaat, zodat er een minimum aan contant geld in de winkels aanwezig
is en er voor criminelen dus “weinig of niets te
halen” valt. Dit draagt bij aan het vergroten van
de veiligheid voor zowel klanten, medewerkers
en ondernemers.
Over een periode van 6 weken kunnen alle
mensen die hun inkopen in de gemeente Horst
aan de Maas via de betaalautomaat afrekenen,
prijzen winnen. Prijzen als een VIP arrangement voor de wedstrijd Nederland – Ghana,
1 minuut gratis winkelen bij een supermarkt,
toegangskaarten voor pretpark Toverland of
een compleet verzorgd beautyarrangement
werden beschikbaar gesteld door de gezamenlijke ondernemers en vertegenwoordigen een
waarde van niet minder dan € 4.500,- De actie

wordt financieel ondersteund door Currence,
de merkeigenaar van PIN. Eind 2009 werden er
in het kader van Horst aan de Maas Cashless
informatiemappen over pinnen uitgedeeld aan
alle ondernemers in de gemeente.
Horst aan de Maas Cashless is een samenwerkingsverband tussen het Centrummanagement
Horst aan de Maas, de gemeente Horst aan
de Maas, politie, KBO, MKB Limburg, Hoofd
Bedrijfschap Detailhandel, Koninklijke Horeca
Nederland, verschillende banken en Currence.
De actie tegen winkelovervallers werd eerder
succesvol in de gemeente Almere gevoerd.
De uitreiking van de prijzen vindt plaats op
zondag 18 april (koopzondag) om 13.00 uur op
het Wilhelminaplein in Horst.
Voor vragen over de actie kunt u terecht bij
Hayke Hendrix van de gemeente Horst aan
de Maas (06-12507924) of Bob Goulooze van
Currence (020 - 305 19 85)

Zestien dorpen presenteren zich aan college
Het nieuwe college van Burgemeester
en Wethouders (B&W) van de nieuwe
gemeente Horst aan de Maas wil graag
kennismaken met de inwoners van alle
dorpen in Horst aan de Maas. Daarom
worden er de komende periode zogenaamde kennismakingsbijeenkomsten
in iedere kern van de nieuwe gemeente
Horst aan de Maas gehouden. Het college
stelt zich voor aan het dorp en het dorp
kan zich presenteren aan het college.
Kennis maken
Het doel van de bijeenkomsten is om kennis
met elkaar te maken. Er wordt gestart met
de dorpen die voorheen tot de gemeenten
Sevenum en Meerlo-Wanssum hoorden.
Het college bezoekt per avond twee dorpen.
Nadat het college zich kort heeft voorgesteld krijgt het dorp gelegenheid om zich te

presenteren. Daarna is er ruimte voor informeel
samenzijn..
Overzicht bijeenkomsten
Hieronder vindt u een overzicht van alle geplande bijeenkomsten die in het eerste halfjaar
2010 gehouden worden, telkens op maandagavond. De eerste bijeenkomsten zijn op 8 maart,
in Griendtsveen en Evertsoord. Een week later
zijn Meerlo en Tienray aan de beurt. Het dorp
zorgt voor de invulling van het programma.
Hebt u ideeën, neem dan gerust contact op
met uw dorpsraad. Inwoners die de kennismakingsavonden willen bezoeken zijn van harte
uitgenodigd..
Om een overzicht van het aantal bezoekers te
krijgen wordt gevraagd of u zich van te voren
wil aanmelden (via Annemiek Hendriks, tel. 077477 93 71 of a.hendriks@horstaandemaas.nl).

Bezoekschema
Datum/tijdstip

Dorp

Datum/tijdstip

8 maart 2010
19.00-20.30 uur
21.00-22.30 uur

Griendtsveen
Evertsoord

15 maart 2010
19.00-20.30 uur
21.00-22.30 uur

Tienray
Meerlo

17 mei 2010
19.00-20.30 uur
21.00-22.30 uur

Lottum
Grubbenvorst

29 maart 2010
19.00-20.30 uur
21.00-22.30 uur

Kronenberg
Sevenum

31 mei 2010
19.00-20.30 uur
21.00-22.30 uur

Meterik
America

26 april 2010
19.00-20.30 uur
21.00-22.30 uur

Swolgen
Melderslo

7 juni 2010
19.00-20.30 uur
21.00-22.30 uur

Hegelsom
Horst

10 mei 2010
20.00-22.00 uur

Dorp/locatie

Broekhuizen en
Broekhuizenvorst

Algemene informatie
Openingstijden gemeentehuis
Openingstijden alle afdelingen: maandag t/m
vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.
Daarnaast is de afdeling burgerzaken ook
maandagmiddag/avond van 14.00 tot 20.00 uur
geopend.
De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur tele
fonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.

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

Informatiehoek
Geopend:
Maandag 09.00 - 12.00 en van 14.00 - 19.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 en van
14.00 tot 17.00 uur.
Op afspraak:
Buiten de openingstijden kunt u tijdens
kantooruren terecht na afspraak.
Gemeentewerf
Americaanseweg 43, 5961 PC Horst,

tel. 077 - 477 95 10.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
07.30 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur.
Storingsnummer: tel. 06 - 23498249
(16.00 - 07.30 uur en in het weekend).
Regionale team handhaving
Regionaal team handhaving houdt toezicht op
naleving van de regels. Het gaat onder andere om
regels voor bouwen, ruimtelijke ordening, milieu
en brandveiligheid en de regels van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV).
Telefonische bereikbaarheid tijdens kantooruren:
0478 - 52 33 33 (gemeentehuis Venray).
Buiten kantooruren bij spoedgevallen:
politie, tel. 0900 - 88 44. Postadres: Afdeling
Veiligheid en handhaving, p.a. gemeente
Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. E-mail:
gemeente@venray.nl t.a.v. afdeling Veiligheid en
Handhaving.

Brandweer
Voor spoedmeldingen belt u het landelijke
alarmnummer 1-1-2. Overige hulpaanvragen kunt
u melden aan de regionale alarmcentrale in Venlo
via tel. 077 - 356 56 56. Beide telefoonnummers
zijn 24 uur per dag bereikbaar.
Afspraak maken voor aanvragen/
verlengen reisdocumenten
U kunt voor woensdagmiddag tussen 13.30 en
16.15 uur een afspraak maken voor het aanvragen
van een paspoort of ID-kaart/rijbewijs. U kunt de
afspraak via het callcenter (tel. 077 - 477 97 77)
indienen of via een digitaal formulier.
Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat u bij de
afdeling Burgerzaken een geldig legitimatiebewijs
(paspoort/id-kaart of rijbewijs) nodig hebt.
Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdagen donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
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Informatiebijeenkomsten
zelfoogsttuin
Begin maart gaat biologische zelfoogsttuin De Vrije Akker van start
op de Laagheide in Grubbenvorst. De Vrije Akker is een initiatief van
Maaike Kruijt en Moniek van Hirtum. Beide dames starten een biologische zelfoogsttuin. Op 21, 25 en 27 februari vinden informatiebijeenkomsten plaats.
In de zelfoogsttuin worden de
gewassen door Maaike en Moniek
gezaaid, geplant en verzorgd.
Deelnemers aan De Vrije Akker kunnen dan vanaf half april eigen biologische groenten, kruiden, kleinfruit
en bloemen oogsten. De leden van
de tuin mogen naar eigen behoefte
en op tijden die hen uitkomen,
komen oogsten. Door het jaar
heen worden tevens verschillende
workshops aangeboden. Uiteindelijk
doel van beide dames is het ontwik-

winkel&bedrijf 15

Horstenaar maakt unieke schoorsteenkap

Geen aan- en afvoerpijpen
meer op de daken
Een koperen kap op de schoorsteen die alle aan- en afvoerpijpen, die normaal te zien zijn, aan het zicht onttrekken.
Installateur Ferd van der Beele kwam op dat idee bij de afwerking van het nieuwe huis van zijn dochter en schoonzoon
in Lottum. Van der Beele heeft een hekel aan de wirwar van pijpen die her en der uit de daken en schoorstenen
steken, dus bedacht hij iets nieuws. Enthousiast als hij is, overweegt hij octrooi op zijn uitvinding aan te vragen.

kelen van een kleinschalig centrum
voor boerderijactiviteiten, met zorg,
educatie en recreatie.
De informatiebijeenkomsten
vinden plaats op 21 februari om
14.00 uur bij De Vrije Akker, op
25 februari om 20.00 uur in
’t Haeren in Grubbenvorst en op
27 februari om 11.00 uur bij De Vrije
Akker. De Vrije Akker is gelegen aan
de Laagheide. Net voorbij het beekje
de Gekkengraaf is de ingang.
Zie ook: www.devrijeakker.nl

mooiers dan werken met koper want
je kunt het als het ware kneden.”

”Werken met koper
verhoogt
mijn adrenaline”

Opbrengst collecte Amnesty
Horst aan de Maas
Eind januari nam burgemeester Kees van Rooij de kick-off van de
jaarlijkse collecte Amnesty Horst aan de Maas voor zijn rekening. In zijn
korte toespraak ging de burgemeester in op het gevaar van discriminatie
van groepen mensen in onze samenleving en dat het waardevol is dat
Amnesty daarbij de vinger aan de pols houdt.

Ferd van der Beele met zijn handgemaakte koperen schoorsteenkap
Toen de nieuwbouw van dochter
Yvonne van der Beele en Rob Albregt
de eindfase bereikte bedacht Ferd van
der Beele zich geen moment. “Ik ga
iets maken waardoor de aan- en afvoerpijpen centraal bij de schoorsteen
uitkomen en probeer die door middel
van een nieuwe schoorsteenkap aan
het oog te onttrekken.” Vindingrijk
als de installateur is, kwam hij met
een koperen bak op de proppen die
op de schoorsteen gemonteerd kan

worden. Wanneer de bak eenmaal op
de schoorsteen bevestigd is, is er van
pijpjes of andere uitsteeksels niets
meer te zien. Dat de bak van koper
zou worden was voor Ferd zo klaar als
een klontje. “Met koper kun je uitstekend werken en koper is ook nog eens
duurzaam. Een koperen kap kan 150
tot 200 jaar mee. Het enige nadeel
van zo’n kap is wel dat alles met de
hand gesoldeerd moet worden en dat
kost de nodige tijd. Maar er is niks

Van der Beele heeft er graag de
nodige tijd voor overgehad. In de
nieuwe schoorsteenkap zitten de
aansluitingen voor de aan- en afvoerkanalen. Ook zit er een afvoer voor
hemelwater in die tevens voor de ontluchting van het riool dient. Daarnaast
een afzuigunit van bad en douche plus
een in- en uitlaat van de cv installatie
en eentje voor de afzuigkap vanuit de
keuken. Wanneer de uitvinding van de
Horstenaar aanslaat, heeft dit ook gevolgen voor toekomstige nieuwbouwwoningen. “Klopt, dan zullen alle aanen afvoerpijpen bij de schoorsteen uit
dienen te komen maar dat hoeft geen
probleem te zijn.” Van der Beele denkt
met zijn vinding iets unieks in handen
te hebben. “Kijk eens rond in je omgeving, overal steken pijpen her en der
uit de daken. Ik vind dat niet uitzien,
maar dat is mijn mening. Met mijn
schoorsteenbak zijn we in één klap van
al die lelijke pijpen verlost.”

”Pijploze daken
in de toekomst?”
De Horstenaar heeft tijdens
carnaval de koperen schoorsteenkap
op het huis van zijn schoondochter
aan de Hombergerweg in Lottum
geplaatst. Of zijn uitvinding aanslaat
zal de toekomst uitwijzen. Als het aan
Ferd van der Beele ligt, zien we bij
nieuwbouwhuizen alleen nog maar
pijpvrije daken.

Burgemeester Van Rooij in gesprek met Amnesty collectanten
Door de toespraak van de
burgemeester kwam er een extra
gemotiveerd begin aan de collecte in
Horst aan de Maas. Er werden collectes
gehouden in Grubbenvorst, Sevenum,
Kronenberg en Horst. De opbrengst
van de jaarlijkse collecte is bedoeld
om het werk van Amnesty mogelijk
te maken. Wereldwijd zijn veel vrijwilligers betrokken bij het werk van

Amnesty. Om de betrouwbaarheid
van het juridische speurwerk naar
mensenrechtenschendingen te garanderen, worden er wereldwijd kosten
gemaakt.
Amnesty ontvangt geen bijdragen
van regeringen en kan daardoor onafhankelijk oordelen. De opbrengst in
de eerder genoemde dorpen bedroeg
2.150 euro.

Wethouder feliciteert Maashotel
Afgelopen vrijdag heeft wethouder Freek Selen de werknemers van het Maashotel gefeliciteerd
met hun overwinningen op de ‘Europa Culinair’. Deze prestigieuze wedstrijd werd gehouden op de BBBhorecabeurs in Maastricht.
Onder leiding van chef-kok Jan Cremers en maître Sylvie Bexkens wist het bedrijf uit Broekhuizen maar
liefst vijf prijzen in de wacht te slepen. De drie eerste plaatsen werden behaald in de categorieën ‘dessert’,
‘wijn/spijscombinatie’ en ‘presentatie’. In het algemeen klassement behaalde het Maashotel een derde plek.
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Songwriters collectief
in Cambrinus
Woensdag 24 februari staat een uniek songwriters collectief van
drie Nederlandse singer songwriters op het podium van Cambrinus
in Horst. Het concert begint om 20.30 uur.
Eric Devries, BJ Baartmans en
Eric van Dijsseldonk zijn mannen
met een verhaal. Samen hebben
ze 75 jaar podiumervaring, 10.000
optredens en een handvol
radiohits. Het songwriters
collectief kenmerkt zich door
karakteristiek meerstemmige
zang en uitstekend snarenwerk in
een avondvullend Nederlands- en
Engelstalig liedjesprogramma.
De drie mannen van het
songwriters collectief zijn gepokt
en gemazeld in het Nederlandse
muziekcircuit. Manoeuvrerend
tussen kroegbiljart en theaterpodium, jeugdsoos en rootsfestival

hebben ze zich gemanifesteerd en
gaandeweg hun grenzen verlegd.
Ze hebben elkaar gevonden in een
diepgewortelde liefde voor het
ambachtelijk songschrijven en
vertolken ervan. Dit alles in de
traditie van Dylan, Waits, Beatles,
Van Morrison, Vrienten en Van het
Groenewoud. ‘Mannen met een
Verhaal’ heet het nieuwe programma van Baartmans, Devries
en Van Dijsseldonk. In feite is het
een duik in het eigen verleden
maar ook in de bron via goed
gekozen en fijn gearrangeerde
covers. Zie ook:
www.cambrinusconcerten.nl.

The Poozies in Fookhook
Op zondag 28 februari zal de Britse Folkformatie ‘The Poozies’ optreden in de Sevenumse Fookhook. Het
bijzondere aan deze band is dat alle leden vrouwelijk zijn, want een folkgroep met alleen maar dames is een
unicum in dit wereldje.
In 1990 is de groep opgericht door
toen al illustere namen uit de Engelse
en Schotse folkwereld. Sinds die tijd
hebben ze continu op het hoogste
niveau geacteerd. Meest in het oog
springende kenmerken van de band
zijn het gebruik van twee harpen en

de prachtige harmonieuze samenzang
van de vijf dames. Wat het repertoire
betreft kun je met The Poozies alle
kanten op. Snelle Schotse tunes, prachtige traditionele ballades, indrukwekkende moderne songs, invloeden uit
de wereldmuziek en een vleugje pop.

De ongelooflijke hoeveelheid plezier
in het muziek maken straalt van het
podium af en daarom trekken The
Poozies overal volle zalen. De dames
zullen om 16.00 uur het podium
bestijgen, de toegangsprijs bedraagt
12,50 euro.

Motorzegening Grubbenvorst
de grootste van Nederland
Motorclub ’t Murke organiseert op zondag 18 april voor de 24ste keer het motortreffen met een plechtige
zegening voor motoren in Grubbenvorst. De motorzegening is inmiddels uitgegroeid tot de grootste motorzegening
van Nederland.

Muzikanten in
museum De Locht
Zondag 21 februari wordt er weer volop gemusiceerd in het museum. Het duo Mart en Marion Vervoort brengt dan een groot aantal
nostalgische liederen ten gehore met soms een ernstige en soms een
vrolijke boodschap. De muzikale voorstelling begint om 13.00 uur.
Daarnaast zijn er ook nog twee
bijzondere tentoonstellingen.
Tot en met 1 april is er de tentoonstelling ‘Gewassen en Gestreken’.
In de speciaal daarvoor ingerichte
ruimte wordt getoond hoe het
wassen en strijken zich in de afgelopen eeuwen heeft ontwikkeld
van puur handmatige zware arbeid
tot de huidige bezigheid met wasautomaten. Uiteraard zijn er werktuigen uit alle jaren tentoongesteld
en is er veel informatie beschikbaar.
Tot en met 28 februari is nog een
tentoonstelling van de archeologische

vondsten in en rond Melderslo te zien
in het museum. In de jaren 2007 en
2008 heeft in Melderslo een archeologisch onderzoek plaatsgevonden.
Daarbij zijn veel voorwerpen, voor
een deel uit de prehistorie, uit de
grond gehaald. De resultaten van dat
onderzoek zijn tentoongesteld in het
daglonerhuisje van het museum.
Het museum is tot 1 april geopend op woensdag van 14.00 tot
17.00 uur en op zaterdag en zondag
van 11.00 tot 17.00 uur. Groepen
kunnen, op afspraak, ook op andere
tijden terecht.

De motorzegening van Grubbenvorst is uitgegroeid tot de grootste van Nederland
Het afgelopen jaar werd de zegening van motoren bezocht door ruim
3.000 deelnemers. Velen van hen lieten zich met hun motor door pastoor
Peeters zegenen. Evenals de voorbije
jaren vindt de motorzegening plaats
in het centrum van Grubbenvorst, op
en rond het Pastoor Vullinghsplein.
Vanaf de muziekkiosk wordt voor en
na de eucharistieviering bikersmuziek ten gehore gebracht. Na afloop
van de dienst wordt de imposante

verzameling motoren van oud tot
hypermodern door pastoor Peeters
gezegend. Een spektakel dat jaarlijks
vele toeschouwers van heinde en
verre trekt. Deelnemers aan de motorzegening kunnen zich vanaf 10.00
uur op en rond het plein opstellen.
Men krijgt bij de ingangen naar het
plein toe een enveloppe met daarin
enige informatie over die dag, een
misboekje en de routebeschrijving van
een toertocht. Deze toertocht vindt na

de inzegening plaats. De eucharistieviering begint rond 12.30 uur, gevolgd
door het zegenen van de motoren.
Alle motoren worden één voor één
gezegend.
Er zijn aan dit evenement geen kosten
verbonden en koffie is gratis verkrijgbaar in de tent op de parkeerplaats
naast De Oosterse Zwaan.
Meer informatie is verkrijgbaar
bij Karin Hesen:
kaatje.zonnetje@gmail.com

Te Huur in Sevenum (Deckersgoedtweg 3)

Universeel bedrijfspand perceel 1000 m2 bebouwd 440 m2
Mooie zichtlocatie, gedeeltelijke huur bespreekbaar.

Het duo Mart en Marion Vervoort
in De Locht met nostalgische liederen

Kantoor = 100-300 m2 maatwerk

Voor informatie: info@amsbv.eu of 06-54 99 44 61
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Theater Kleinkunst
helpt slachtoffers Haïti
Na de aardbeving in Haïti is er
vanuit alle delen in de wereld hulp
geboden. Veel nationale en internationale organisaties hebben geld
ingezameld om aan de wederopbouw
van Haïti te kunnen beginnen. Ook
Theater Kleinkunst van Dichterbij
wil haar steentje bijdragen. Daarom
spelen zij geheel belangeloos hun
nieuwe voorstelling ‘You‘re special’.

Tapzingen in Sevenum
Zondagmiddag 21 februari verzorgen de Balkers in de Sevewaeg een muzikale middag.
Nederlandse, Engelse, Duitse en ook Limburgse liedjes worden ten gehore gebracht. Als special guest
treden The Sidewinders tijdens de pauze op. Karl Heinz Walter (Kronenberg) en Geert Geurts (America)
spelen daarbij zigeunermuziek op gitaar. Het tapzingen begint om 14.30 uur en de entree is gratis.

Stille Omgang Amsterdam
In de nacht van zaterdag 20, op
zondag 21 maart wordt de jaarlijkse
Stille Omgang gehouden. Ook dit
jaar reizen veel bedevaartgangers uit
Noord-Limburg en Oost-Brabant naar
Amsterdam voor de nachtelijke stille
tocht. Aansluitend is er een plechtige

eucharistieviering in de Krijtbergkerk
aan het Singel.
Het thema is dit jaar: ’Tot wie
zouden wij anders gaan?’ Er wordt
een busreis georganiseerd waarvoor
men zich kan aanmelden. Voor meer
inlichtingen kan men terecht bij:

J. van den Beuken, Horst telefoon
077 398 12 40; J. Raedts, Sevenum
telefoon 077 467 12 09;
G. Coenders, Lottum telefoon
077 366 15 26; R. Thiesen, Meerlo
telefoon 0478 69 16 25; J. Bouten,
Melderslo telefoon 077 398 40 56.

Nieuw in Sevenum!

Ruud van den
Boogaard in Cambrinus
Zondag 21 februari staat Ruud van den Boogaard op het podium van
Cambrinus in Horst. Het concert begint om 20.30 uur.
Dat het Brabantse dorpje
Knegsel met JW Roy reeds een van
Nederlands grootste songwriters
heeft voortgebracht, is misschien
wel bekend. Wat men doorgaans
niet weet, is dat deze JW Roy in
zijn vroege jeugd samen met
zijn boezemvriend Ruud van den
Boogaard zijn liedjes schreef. Dat
moet een speciaal duo geweest zijn.
Want uit het debuut album ’Open
Hart’ van Ruud van den Boogaard
blijkt dat Knegsel twee songschrijvers
van formaat heeft voortgebracht.

Van den Boogaard maakt zijn
debuutplaat in het Brabants en
voert strijd met drank, vrouwen,
verliefdheid, trouw, spijt, het dorp
en de stad. In tegenstelling tot
velen van zijn vakgenoten doet Van
den Boogaard dat met treffende humor, droog cynisme en een directe
openheid.
Zijn taalgebruik is zo vanzelfsprekend dat men steeds het gevoel
heeft samen met hem in een café
te staan waarbij lief en leed besproken wordt.

Cursus
zelf wijn maken
Wie zelf wijn wil leren maken
volgens het aloude principe
leerling-gezel-meester kan een
cursus volgen bij wijnmakersgilde
Dionysos. De opleiding wordt
gegeven in de avonduren op zes
opeenvolgende dinsdagen, te
beginnen op 2 maart in HoutBlerick. Opleiders van het gilde
verzorgen elk jaar een cursus
voor de beginnende wijnmaker.
Aan de hand van een cursusboek worden de cursisten op
ontspannende wijze de eerste
beginselen bijgebracht. Na het
volgen van deze beginnerscursus
is de leerling in staat wijn te

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 februari
openen wij onze deuren!

Een toegangskaart kost tien euro en de
gehele opbrengst van de kaartverkoop
gaat naar de slachtoffers in Haïti. Het
theater maakt het geld over op Giro
555. De voorstelling vindt plaats op
woensdag 24 februari om 20.00 uur in
het theater in Creatief centrum
De Baersdonck aan de Kloosterstaat in
Grubbenvorst. Kaarten reserveren kan
via telefoon 077 366 15 16.

maken van allerlei soorten
vruchten. Er wordt dit jaar slechts
één cursus zelf wijn maken
gegeven. Het gilde is in
november 1978 opgericht in
Horst. Hoewel verreweg het
grootste gedeelte van de leden
in Noord-Limburg woonachtig is,
kunnen ook personen uit andere
regio’s zich bij het gilde aansluiten. Het gilde telt ongeveer
200 leden. Voor inlichtingen en/
of aanmeldingen kan men
terecht bij cursusleider Jan
Wijnhoven. Dat kan via
jan.wijnhoven@home.nl of
telefonisch 077 382 25 05.

Carnavalsfotowedstrijd! Doe mee
en win uw foto op canvas doek!

De hengelsportzaak voor de beginnende en de gevorderde visser.
Onze merken:
D.A.M. – MAD – Sumo – FOX – Gamakatsu – Spro – Cresta – Preston – Pro-Line – Freezers
Evezet – Berckley – Rozemeijer – Dynabite en nog veel meer...
Parkeermogelijkheid achter de winkel
Tijdens dit weekend krijgt u bij uw bezoek een luxe tacklebox kado!

Catch Up Hengelsport - Markt 15, 5975 AM Sevenum - (077) 467 11 53

Onze mailbox is overstelpt met
inzendingen voor de fotowedstrijd die
HALLO Horst aan de Maas uitgeschreven heeft. De uitslag van de wedstrijd
zal volgende week in HALLO te lezen

zijn. Wilt u nog meedingen dan kan
dat nog tot uiterlijk maandag 22
februari (deadline sluit om 8.30 uur).
U kunt uw carnavalsfoto insturen naar
info@hallohorstaandemaas.nl.
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Basisschool ’t Reuvelt en
Bones in d’n
Toerstop Melderslo De Springweide gaan fuseren
Zaterdag 20 februari staat rockband Bones op het podium in café d’n
Toerstop in Melderslo. De aanvang van het concert is om 21.30 uur en de
toegang is gratis.

In Grubbenvorst worden, naar landelijk gemiddelde, structureel weinig kinderen geboren. Hierdoor vermindert
het aantal leerlingen in de komende jaren. De basisscholen ’t Reuvelt en De Springweide spelen hierop in door de
krachten te bundelen. De fusie tussen beide scholen is per ingang van het volgende schooljaar een feit.

Bones te zien en te horen in d’n Toerstop in Melderslo
Rockband Bones is afkomstig
uit Noord-Limburg en staat garant
voor een avond serious rock. Aan
podiumervaring heeft de band geen
tekort. Naast Limburg geniet Bones
ook bekendheid in Brabant, Overijssel,
Drenthe, Gelderland, Zeeland en
België. De rockband is opgericht in
2000 en wordt gevormd door: Marcel
Aarts (vocals), Leon Gooren (rhythm

guitar), Jos Muysers (lead guitar),
Patrick Frencken (percussion), Ern
Clevers (bassguitar) en Bart Wilmsen
(keyboards). Op de setlijst van Bones
staan enkel en alleen covers. Door de
geraffineerde muziekkeuze, mede bepaald door de zeer uiteenlopende muzikale voorkeuren van de bandleden
zelf, is een optreden van Rockband
Bones altijd een muzikale verrassing.

Wethouder Freek Selen komt het boerenbruidspaar feliciteren met het huwelijk van beide scholen
Op 12 februari zijn onder enorme
belangstelling de beide scholen
middels een Boerenbruiloft op
ludieke wijze met elkaar getrouwd!
Basisschool ’t Reuvelt vervulde de
rol van familie van de bruidegom en
basisschool De Springweide die van
de bruid. Nadat het paar in de onecht

BSK Tafeltennis bereidt zich voor op de finale

Succesvolle voorronden
in Wanssum en Grubbenvorst
Op de laatste dag van januari werden in Wanssum en Grubbenvorst de twee resterende voorronden gespeeld
voor het Basisscholenkampioenschap Tafeltennis Limburg (BSK). Hiermee, en met de eerder gespeelde voorronden
in Horst en Sevenum, is dan een einde gekomen aan de voorronde van het BSK. Maar liefst 32 leerlingen mogen
zich nu gaan opmaken voor de grote finale die op zondag 7 maart wordt gespeeld in De Kleinhorst (de accommodatie van TTV Armada).
In Wanssum traden zondag bijna
veertig basisschoolleerlingen aan,
verdeeld over groep 5 tot en met 8.
Naast de spannende poulewedstrijden,
mochten ze het ook opnemen tegen
de robot. Jack Lensen, namens de organisatie: “Zo’n robot blijft leuk voor de
kinderen, en zelfs voor de wat ouderen

onder ons. Menig seniorlid probeerde
zo snel mogelijk de bekertjes om te
slaan en bleken nog fanatieker dan de
kinderen.” Uiteindelijk ging het ook
in Wanssum om de finaleplaatsen en
die werden als volgt verdeeld; voor
groep 8 gaan Marnix van Aken (De
Klimboom, Swolgen) en Dirk Deenen

Jeugdprinsenpaar Peelhorst
Van links naar rechts: Laura Cuppen (adjudant), Timo Muijsers
(ceremoniemeester), Job Rutten (adjudant) Op de voorste rij van links
naar rechts: Rob Vogels (prins) en Jennifer Kellenaers (prinses)

(De Peddepoel, Wanssum) naar de
finale. Juur Janssen (De Klimboom) en
Sjuul Philipsen (Mariaschool, Tienray)
gaan namens groep 7. Namens groep 6
gaan Myrna van Aken en Jules Custers
(beiden De Klimboom) naar de finale.
En voor groep 5 tenslotte hebben Jens
Oudenhoven en Lars van Pol (beiden
Mariaschool) zich geplaatst.
In Grubbenvorst hadden zich
tien deelnemers verzameld, uit
Grubbenvorst en Lottum. Na een korte
uitleg over spelregels en de servicetechniek, gingen de leerlingen de
strijd met elkaar aan in twee vijfkampen. Raymond Nooijens, namen de
organisatie: “Je kon van menigeen zien,
dat hij vaker had gespeeld (het waren
allemaal jongens overigens). Er werden
behoorlijke effectballen gespeeld en
flink gesmasht.” Ook hier werden de
wedstrijden onderbroken door vertier
in de vorm van een ‘rondje rond de
tafel’ en een korte serviceclinic door
Gijs Janssen (Seta). Daarna werden de
kruisfinales gespeeld en bleken zich na
afloop zes spelers geplaatst te hebben
voor de finale. Voor groep 8 zijn Tom
van Dijk en Joost Relouw (‘t Reuvelt,
Grubbenvorst), voor groep 7 Pim
Kleeven en Josh Breukers (De Bottel,
Lottum) en voor groep 6 Bas Berns (De
Springweide, Grubbenvorst) en Robin
Engels (De Peelhorst, Horst).

verbonden was, werd het kersverse
stel als eerste door wethouder Freek
Selen van harte gefeliciteerd. Hierna
volgde de prins en kinderprins van de
Plaggenhouwers met hun gevolg en
alle andere belangstellenden. Na de
receptie werd de naam van de nieuwe
school bekend gemaakt. Deze naam
werd middels een prijsvraag door de
kinderen van beide scholen gekozen. De nieuwe fusieschool gaat De
Kameleon heten.

“Een kameleon is
kleurrijk, en kan zich
aanpassen aan zijn
omgeving”
Directeur Bert Cupers van
De Springweide wordt directeur van
De Kameleon. “Waar De Kameleon
komt te liggen weten we nog niet.
De Springweide heeft onze voorkeur

maar eerst wordt nog onderzoek
gedaan naar verkeersveiligheid en
dergelijke. Dat ik directeur wordt
ligt ‘m in het feit dat Jan Vissers van
’t Reuvelt volgend schooljaar met
pensioen gaat.” De nieuwe school
herbergt straks ruim 320 kinderen
en zo’n twintig leerkrachten. Dat de
kinderen de naam Kameleon hebben
gekozen vindt Bert een prima keuze.
“Een kameleon is kleurrijk, en kan zich
aanpassen aan zijn omgeving. Dat willen wij als school ook, ons richten op
het individuele en maatschappelijke
van elk kind.”

”Wij willen ons richten
op het individuele
en maatschappelijke
van elk kind”
De Kameleon maakt onderdeel uit
van scholengroep Dynamiek.

Leukst verklede jeugdige
carnavalisten America
Vrijdagavond was traditioneel de carnavalsavond voor de jeugd
van America in Blokhut Ôs Thoês van Jong Nederland America.
Tijdens deze avond vond de verkiezing ‘leukst verklede carnavalist
van de avond’ plaats. Van links naar rechts de winnaars, Janita
Peeters, Yin-Yun Kleuskens, Sem Kleuskens en Vincent Beelen.

15
VRAGEN
Mies&Flo
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.

Column aan Julien Lemmen

Carnaval!
Carnaval, 4 dagen aan een
stuk feesten. Drinken, zingen,
dansen en gek doen in de
meest grappige outfits.
Carnaval 2010 was voor ons
weer een groot succes!
Met carnaval is het uitgaan
anders dan anders. Een
carnavalsdag heeft een vast
patroon. ’s Morgens rol je,
meestal met een kater, uit je
bed om vervolgens een lekker
eitje te bakken. Als we langzaam wakker zijn geworden en
weer ’n beetje aanspreekbaar
zijn maken we ons klaar voor
een nieuwe drink/party/dansdag-en-avond. Rond een uur of
2 beginnen we carnavals-klaar
aan ons eerste wijntje, een paar
uur later zijn de bescheiden
glaasjes al vervangen door
pullen!
Ook gaan we dan met
knorrende magen ergens met
z’n allen gezellig eten om een
goede bodem te leggen voor de
avond. Lieftallige moeders
maken dan, met liefde, grote
hoeveelheden eten voor de
hongerige carnavalsvierders
klaar. Al vermoeden wij dat ze
dat vooral doen zodat ze het
idee hebben dat er nog wel iets
aan gezonds in gaat. Vervolgens
is het tijd om met goed gevulde
magen richting het centrum te
wandelen en daar onze jassen
ergens in de struiken te
dumpen, de garderobes zijn
met carnaval namelijk non-stop
vol. Als we dan de avond en
nacht overleefd hebben,
worden we de volgende
morgen, of ja, middag wakker
om ons carnavals-ritueel weer
te herhalen. Overleven we de
party-nacht niet, dan gaan we
evengoed met behulp van veel
aspirientjes.
We moeten toegeven dat
carnaval erg vermoeiend is en
dat wij het in deze tijd ook erg
zwaar hebben. We slapen
weinig, feesten en drinken (te)
veel en moeten ook nog door
een laag van 10 cm sneeuw
naar het dorp ploegen. Wat
hebben we het toch zwaar!
Maar wat we daarvoor terug
krijgen zijn de vier geweldigste
dagen van het jaar met de
mooiste herinneringen.
We mogen van geluk
spreken dat we deze column
nog kunnen schrijven en dus
carnaval 2010 weer overleefd
hebben, het was geweldig! Op
naar carnaval 2011, waarvoor
de party-plannen alweer
gemaakt zijn.
Alaaf
Mies&Flo

Julien Lemmen is een groot formule-1 fan
Naam:
Julien Lemmen
Leeftijd:
16 jaar
Woonplaats:
Horst
Waar zit je op school?
Ik nu op 4 VWO van het Dendron
College.

Wat is je favoriete muziek?
Ik heb een hele brede muzieksmaak.
Top 40, rock, dance, en hardstyle vind
ik allemaal wel leuk. Zolang het maar
geen klassiek, hip-hop, Frans Bauer of
hardcore is vind ik alles goed!
Wat is je favoriete film?
Ik heb niet echt een favoriete film.
Ik kijk ook niet zo vaak films, maar
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de leukste vind ik toch altijd wel de
American Pie films.
Wat wil je later worden?
Ik heb eerlijk gezegd nog geen idee
wat ik later wil worden.
Wat is je favoriete drankje?
Een lekker koude Hertog Jan gaat er bij
mij altijd wel in!
Waar ga je uit?
Op vrijdag ga ik meestal naar de Lange
in Horst. En zaterdag is heel verschillend, in de zomer gaan we dan vaak
naar festivals hier in de regio, net
waar er maar wat de doen is, en in de
winter gaan we vaker naar feestjes toe
omdat er verder niet veel te doen is.
Wat zou je aan jezelf willen
veranderen?
Niet alles persé mee hoeven te maken, want ik kan namelijk geen nee
zeggen.
Wat maakt je woonplaats speciaal?
In Horst is altijd van alles te doen, je
hebt er bijna alles. Horst is wat mij
betreft niet te groot maar ook zeker
niet te klein.
Wat zou je willen veranderen aan je
woonplaats?
Dat er een grote discotheek komt, en
dat er meer dingen voor jongeren te
doen zijn dan nu het geval is.
Waar gaat jouw droomreis naartoe?
Een wereldreis langs alle mooie plekken van de wereld.
Hoeveel vrienden heb je op hyves?
Nu heb ik er op de kop af 295.
Wat is je favoriete eten?
Met spaghetti of wraps kun je me
altijd blij maken.
Welke hobby’s heb je?
Ik ben een echte formule-1 fan, daar
kijk ik altijd naar en daar ben ik ook
veel mee bezig. Maar ik heb ook andere hobby’s zoals waterpolo (bij HZPC
heren-jeugd), uitgaan, met vrienden
afspreken en computeren.
Naam van je favoriete (huis)dier?
Snuffie, ons konijn en we hebben ook
nog een hamster (Puck) maar die is
van mijn zusje.

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

Geslaagde
jeugdcarnaval
in Hegelsom
Jeugdcarnaval Hegelsom kijkt
terug op een geslaagd jubileumjaar. Het begon al in november
2009 toen men het 4x11-jarig
jubileumfeest vierde. Het was een
geweldig festijn voor alle jeugd uit
Hegelsom met ’s avonds een
fantastisch optreden van de
Retteketet Showband uit Zevenaar.
Een geslaagd evenement was ook
het jeugdprinsentreffen op 29 januari.
Maar ook de afgelopen dagen was het
genieten van onder andere de jeugdboerenbruiloft met de trouwerij van
Rick en Ilse. Op Valentijnsdag na een
aflevering van ‘Op Good Geluk’ koos
Rick zijn Ilse uit om in de onecht verbonden te worden. Dinsdag was er het
carnavalsbal in zaal Debije waar het
druk en supergezellig was. Net als voor
de grote carnavalsvierders in Hegelsom
zit de vastenaovund er ook voor de
jeugd van d’n Tuutekop weer op.

Filmmarathon
OJC Phoenix
De organisatie heeft nachten
overgeslagen en al hun vrije
tijd besteed om de eerste echte
filmmarathon van OJC Phoenix te
laten plaats vinden. Het filmfestijn barst los op vrijdag 19
februari om 20.30 uur en eindigt
zondag 21 februari om 20.30 uur.
Dit geweldige filmgebeuren vindt
plaats in de best bezochte horecagelegenheid voor jongeren van
Hegelsom. Er wordt maar liefst 48
uur film aan één stuk door vertoond.
Voor de nodige energiedrankjes en
appetijtelijkheden wordt gezorgd
door de organisatie van OJC Phoenix.
Welke films er worden gedraaid
is een verrassing. Alle films worden
bekeken op het grote scherm van
‘t seuske. Het is wel belangrijk dat
je in een ontspannen houding kunt
genieten van de beste films, dit wil
dus zeggen dat je zelf voor een luie
stoel, stretcher, matras, sofa of iets
dergelijks dient te zorgen.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06- 22 67 65 05

Kalfskroketten
5 x 100 grams

Bourgondische bitterballen
Ad van Geloven 42 x 35 gram

2,95
 9,95


voor overige aanbiedingen zie:
www.huubkes.nl

vrijdag 19 februari

Vinylavond

aanvang 21.00 uur

Wilhelminaplein 13 Horst
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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.

Hay Verstraelen
Onderweg in Tienray komt HALLO Hay Verstraelen tegen. Het is koud en
Hay vraagt de HALLO- verslaggever dan ook mee naar binnen. Onder het
genot van een warm bakje koffie wordt Hay deze week geplukt.

Koken met
Jan Cremers
Wekelijks stelt Jan Cremers,
chefkok van het Maashotel in
Broekhuizen, een recept samen
met goede en eerlijke producten
uit de eigen regio. Hiermee
maakt u een (h)eerlijke maaltijd,
waarvan de smaak van de
producten optimaal naar boven
komt.

Bereiding:
• stoof de spinazie in de boter
en meng er de ricotta door,
kruid met peper en zout.
Heb je een stoomoven:
• neem een vers lasagneblaadje
en leg hierop het spinaziemengsel;
• rol ze op en leg ze in een
ovenschotel en overgiet met
wat witte wijn en dek af met
plasticfolie;
• stoom 2 minuten op 120
graden;
• smelt wat boter, bak daarin de
salie mooi aan en strooi er wat
grof zout over;
• schik de canneloni op een bord
en overgiet met de saliesaus.
Heb je geen stoomoven:
• kook op voorhand de
lasagneblaadjes gaar, vul en
rol ze op, leg in een ovenschaal, doe er wat witte wijn
bij en dek af met zilverpapier;
• zet 15 minuten in een oven
van 180 graden;
• smelt wat boter, bak daarin de
salie mooi aan en strooi er wat
grof zout over;
• schik de canneloni op een bord
en overgiet met de saliesaus.

Tip:
Ook erg lekker met 100 gram
gorgonzola

bezoeken en de boel ‘oogsten’ voordat hij dat zelf kan doen. Maar zijn
grootste hobby is fotograferen. “Ik heb
ongeveer 20.000 digitale foto’s, 10.000
negatieven (kleinbeeld) en vele dia’s.
Ik heb de camera dan ook bijna altijd
bij me als ik de deur uitga,” aldus de
Tienraynaar.
Naast zijn hobby’s kijkt hij ook
regelmatig naar tv. Alleen films en
quizzen zijn niet zijn ‘pakkie-an’.
“Mijn favoriete tv-programma’s zijn het
Journaal, Kassa of Opgelicht en af en
toe kijk ik ook naar sport.”

”Alleen wakker maken
voor een grote prijs”
Op de vraag waarvoor ze hem
midden in de nacht mogen wakker
maken zegt hij: “Ze mogen mij alleen
maar wakker maken als ik een grote
prijs heb gewonnen in de Staatsloterij.
Alle andere zaken kunnen wel wachten tot de volgende morgen,” besluit
Hay z’n verhaal.

RIX LIMERICK

Canneloni
met spinazie,
ricotta en salie
Benodigdheden: (4 personen)
Verse lasagnevellen
250 gr ricotta
500 gr spinazie
peper en zout
roomboter
verse salie
1 glas witte wijn

met zo’n juweeltje,” lacht hij. Hij hoopt
dat de nieuwe gemeente Horst aan
de Maas goed voor Tienray zorgt. Dat
er ook asielzoekers in zijn dorp wonen
vindt hij niet erg want daar heeft volgens hem niemand last van. Als Hay
iets mocht veranderen aan zijn dorp
zouden dat de wegversmallingen en
wegverhogingen zijn in Tienray.
“Ik vind dat echte rotdingen en erger
me daaraan. Ik zou het liefst zien dat
deze verdwijnen,” zegt hij.
Hay en Ria wonen op de Nieuwe
Baan en hebben een fijne buurt, heerlijk rustig en dicht bij de bossen. Vooral
dat de natuur bij wijze van spreken
bij hun voordeur begint vinden ze
geweldig. “We hopen nauwelijks vijf
minuten te lopen om in de ongerepte
natuur te kunnen wandelen. En dat
doen we als het weer dat toelaat
vaak.” Hay is gepensioneerd en heeft
als hobby fotografie. Ook kookt hij
graag en hij heeft een eigen groentetuin. Minder leuk zijn de konijnen
die Hay z’n groentehofje regelmatig

HALLO van afgelopen week: Tributeband oefent in Kippenhok

“Cowboys from Hell” oêt Lottum die oefene dreej,
In en umgebouwd hok, waat dochte geej.
Want hedde urges fieste,
Mit metal lifst ut mieste,
Daan ziën zeej d’r as de kiépe beej!

Hay Verstraelen onafscheidelijk van zijn fototoestel
Hay Verstraelen is 70 jaar oud en
getrouwd met Ria, zij is 63 jaar. Samen
heeft het echtpaar Verstraelen twee
kinderen, zoon Dirk van 39 en dochter
Marie-Christien. Zij wordt binnenkort
36 jaar. Hay en Ria hebben twee
kleinkinderen, Rutger van 4 en Jasmijn
is 2,5 jaar oud. Het zijn beiden de lievelingen van opa en oma Verstraelen.

”Die wegversmallingen
mogen weg van mij”

Grubbenvorst, Zwerfheide 10
Luxe levensloopbestendige woning met garage en vrije achterom. De woning is uitstekend
afgewerkt met hoogwaardige materialen!

Hay is trots op zijn dorpje Tienray.
“Ria en ik zijn allebei geboren en
getogen in Tienray. We wonen erg
graag in ons dorp daar zijn we best
trots op. Tienray is een mooi dorp en
Horst mag zich in de handen knijpen

Beg.gr.: ruime hal met toiletruimte, L-vormige
woonkamer met open haard, eetkeuken met
luxe keukeninrichting, tussenhal, garage,
royale slaapkamer met luxe badkamer en
suite. 1e Verd.: overloop, 2 ruime slaapkamers, 2e badkamer en berging. Bijz.:
instapklare woning met eigentijdse luxe
inrichting maar toch neutraal, compleet
isolatiepakket, hoofdverwarming is vloerverwarming, rustig gelegen aan een plein en
met de tuin op het zuidwesten.
Bouwjaar 2007, perceel 325 m2, inhoud 525 m3

PUZZEL

Vraagprijs e 339.000,- k.k.
Vetebe Spoorstraat 5, 5931 PR Tegelen
T (077) 326 26 00
E info@vetebe.nl www.vetebe.nl

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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Cuisine de la Meuse

het

maashotel

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

‘genieten aan de Maas’

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

Veerweg 9-11 5872 AE Broekhuizen (Gemeente Horst aan de Maas)
telefoon +31 (0)77 463 21 14 telefax +31 (0)77 463 28 67 info@hetmaashotel.nl www.hetmaashotel.nl
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Waardering minister Koenders
voor Limburgse vrijwilligers en L1-productie
Minister Bert Koenders van Ontwikkelingssamenwerking heeft grote
waardering voor de Limburgse vrijwilligers die actief zijn in de derde
wereld en de L1 TV productie L1mburg helpt! Hij reageert daarmee op het
verschijnen van het boek van de Swolgense filmmaker Marijn Poels:
‘Tussen twee Werelden’.

Cactus
Column

Billen

Het is weer eens zover,
Horst aan de Maas haalt de
provinciale pers met een
onvoorstelbaar verhaal.
Het verhaal over Californië.
Waar overledenen correspondentie ontvingen over de
onteigening van hun grond.
Zelfs de daarop binnengekomen
bezwaarschriften van de nieuwe
eigenaren werden genegeerd.
Vervolgens was de onteigening
van percelen grond om daar
kassen op te plaatsen ook een
blunder, de kassen bleken er al te
staan!
Dat dit soort nonchalante en
onnauwkeurige zaken vanuit de
gemeente worden gedistribueerd
is een zeer kwalijke zaak maar
om , zoals normaal gebeurt
anderen c.q. de ambtenaren
alléén de schuld te geven is
onterecht. Voordat belangrijke
correspondentie het gemeentehuis verlaat moet dit immers
worden nagelezen en goedgekeurd door de verantwoordelijke
bestuurder, in dit geval wethouder Leon Litjens. Van de vijf bij de
Kroon ingediende procedures
bleken er in vier (!) knullige
fouten te zitten. Je vraagt je af of
de verantwoordelijken niet eens
zwaar aan de jas moeten worden
getrokken, een extra raadsdebat
is toch al het minste wat er moet
gebeuren. Zelfs het CDA zal dit
hoofdpijndossier moeten
bestuderen en haar conclusies
moeten trekken. In het uiterste
geval zal er over de gang van
zaken een motie van afkeuring
moeten worden ingediend. Daar
wethouders in feite dank zij het
duale stelsel ,geen deel meer
uitmaken van de gemeenteraad,
kan het CDA rustig vóór zo’n
motie stemmen. Maar voor het
zover is zal de pers wel weer
zoals altijd de schuld krijgen als
er bestuurlijke misstanden
worden gepubliceerd. Ondanks
de kou moet de wethouder met
de billen bloot! En wel zo spoedig
mogelijk.
Cactus

filmmaker en auteur Poels en alle
vrijwilligers die bij deze onmisbare activiteiten betrokken zijn veel succes toe.

”Minister Koenders
blij met Limburgse
initiatieven”

De filmmaker ging vorig jaar in
opdracht van Omroep Limburg en L1
TV met zeven vrijwilligers naar zeven
projecten in de derde wereld. Zo bezocht hij binnen een jaar Brazilië, twee
keer India, Oeganda, Kongo, Roemenië
en Peru. Poels maakte onder andere
een documentaire over het werk van
de Meerlose Stichting Sint Martinus
over het straathoekwerk in Rio de
Janeiro en de Venrayse organisatie
Helpende Handen over het sociale
werk in Chennai (India).

Hij hoopt dat zij dit succes in 2010
en de komende jaren vast weten te
houden of zelfs te overtreffen in het
belang van de mensen die deze hulp
nodig hebben.
Nadere info over het boek: Marijn
Poels, telefoon 06 10 20 55 50.

”Limburgers
helpen graag”
Hij maakte er niet alleen indrukwekkende documentaires over maar
hield ook een dagboek bij. In samenwerking met COS Limburg werd
vervolgens het boek ‘Tussen twee
Werelden’ uitgegeven. COS Limburg
is een voorlichtings- en adviesbureau
over internationale vraagstukken
waarbij de relatie tussen landen in
Zuid en Noord voorop staat. Marijn
Poels geeft in het boek op geheel
eigen wijze een beeld van de projecten en problemen.
Tegelijk stelde de filmmaker
een foto-expositie samen van de
projecten die voor het eerst te zien
was in het provinciehuis te Maastricht
en die nu door de provincie toert.
Volgens de minister geven de L1-

ONS R ESTAu R A N T
IS zEv EN dAGEN
PER w EEK
GEOPEN d
(ook tijdens carnaval)

Minister Koenders waardeert vrijwilligerswerk Limburgers
producties en de foto-expositie een
goede indruk van de omstandigheden
waaronder kleinschalige activiteiten,
opgezet door Limburgers verspreid
over de wereld, van de grond komen
en welke hindernissen daarvoor over-

wonnen moeten worden.
De uitgave van het boek toont
volgens de minister, op overtuigende
wijze aan wat alleen al in Limburg
aan waardevol vrijwilligerswerk wordt
verzet. Minister Bert Koenders wenst

N I Ë N S HOR E C A
Restaurant
Baarlosestraat 4 Maasbree
t 077 465 2219 www.nienshoreca.nl

Bespreking Poll week 05

In de gemeente Horst aan de Maas is men aardig voor elkaar
Deze stelling is bijna een open deur, je zou hier een volledige instemming
verwachten. Toch was slechts 79% het eens met de stelling. De overige 21%
is blijkbaar niet tevreden over de manier waarop men met elkaar omgaat.
Het is natuurlijk niet voor niets dat SIRE een dergelijke campagne op touw zet.
Het zal nooit lukken om alleen maar aardig te zijn voor elkaar. De grens tussen
aardig en onaardig gedrag is dan ook niet meer te trekken. Dan ontstaat er
vanzelf weer gedrag dat als onaardig ervaren wordt.

Spreekwoorden spreken vaak boekdelen. Denk aan: ‘Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten’. Of: ‘Wat gij niet wilt, wat u geschiedt, doe dat ook een
ander niet’. Uit de enquête, die SIRE liet doen, kwam naar voren dat 78% van
de Nederlanders vindt dat we best wat aardiger voor elkaar zouden moeten zijn.
Als 79% in onze gemeente vindt dat we aardig zijn voor elkaar, dan zijn we toch
al een aardig eind op weg. De campagne van SIRE is misschien dan ook meer
voor anderen bedoeld. Maar dat laatste is natuurlijk geen aardige opmerking.

Bewakingsbeelden van een misdrijf dienen altijd
vrijgegeven te worden in het belang van het onderzoek
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Raddraaiers op TV?
De Horster politie heeft twee weken geleden aangekondigd beelden van een
bewakingscamera vrij te geven waarop een stel vandalen te zien zijn.
De raddraaiers in kwestie hebben namelijk een ruit van het HEMA filiaal aan de
Steenstraat gemolesteerd. De politie hoopt dat de baldadige jongeren in kwestie
tot inkeer komen en zichzelf aangeven. Wanneer de jongens deze week niet reageren zullen de beelden op zondag 21 februari te zien zijn in het TV programma
Focus op omroep Reindonk.
Deze aanpak van criminaliteit is niet nieuw, enkele jaren geleden loste de
Horster politie op dezelfde manier een misdrijf op. De bewuste vernieling heeft
op de eerste kerstdag van het afgelopen jaar plaatsgevonden. Op de beelden,
die met de bewakingscamera zijn gemaakt, zijn de jongens duidelijk herkenbaar.
Toch ontbreekt tot op heden ieder spoor van de daders. Daarom heeft de politie

in overleg met het Openbaar Ministerie (OM) besloten de beelden te tonen.
Deze methode is uitzonderlijk voor de werkwijze van de politie volgens Hans
van Vulpen, werkzaam bij de politie Horst aan de Maas. “Wij zijn hier helemaal
niet zo happig op, je brengt wel de identiteit van de daders naar buiten. Daar
proberen wij als politie heel zorgvuldig mee om te gaan.”
Wellicht vind u dat het oplossen van een misdrijf prioriteit heeft boven de
privacy van de dader. Dat de politie helemaal geen rekening hoeft te houden
met mensen die de wet overtreden. Misschien heeft u wel het gevoel dat Big
Brother altijd over uw schouder meekijkt of vindt u privacy een groot goed
waar zeer zorgvuldig mee dient worden omgegaan? De redactie van HALLO is
benieuwd naar uw mening. Geef uw mening via de website. Ook nodigen we u
uit om uw uitgebreide reactie daar weer te geven.
Maak gebruik van www.hallohorstaandemaas.nl.

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 06) > Winkels en bedrijven moeten gewoon geopend zijn tijdens de carnaval > eens 41% oneens 59%
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Gregoriaans:
het geluid van de stilte

Vastenontbijt
in ‘t Gasthoes

Vastenactie viert haar vijftigjarig jubileum. Daarbij staan projecten
in Malawi in zuidelijk Afrika extra in de belangstelling. Op zondag
21 februari begint de vasten met een eenvoudig ontbijt van 09.00 tot
10.00 uur in ’t Gasthoes. Er zal dan informatie worden gegeven over
Malawi door Anny Donjacour-van Heugten die daar zelf gewerkt heeft.
Daarna volgt de Hoogmis in de Lambertuskerk die ook in het teken zal
staan van Malawi. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn.

”Behoud
de Schepping”

delen om ons ertegen te wapenen.
Mensen in landen als Malawi zijn
niet de oorzaak van de klimaatverandering, maar ze merken wel de
gevolgen.
Er zijn nu al veel slachtoffers. Met
een nationaal product van amper
700 dollar per persoon per jaar
(tegenover 36.000 dollar in
Nederland) kan men de nodige
maatregelen niet bekostigen aldaar.
De vastenactie benadert de
problematiek van het broeikaseffect
niet zozeer als een thema dat gaat
over natuur en milieu, maar als een
kwestie die mensen aangaat. We zijn
allemaal bewoners van één wereld
en daardoor verbonden met elkaar
en met het milieu waarin we leven.
Het past bij het thema van de 50ste
vastenactie dat we verder in de toekomst kijken. Daarbij zal duurzaamheid het uitgangspunt zijn. Met het
thema voor 2010 maken we daarmee
een goede start. Doet u ook weer
mee met de vastenactie?

Foto: Schwarzkopf

Het thema van de vastenactie is
dit jaar: ‘Behoud de Schepping’. Er is
vooral aandacht voor boerenfamilies
en -gemeenschappen in Malawi en
de manier waarop zij door landbouw
aan voedsel en inkomsten komen.
Deze keer speelt op de achtergrond
echter ook heel duidelijk het veranderende klimaat mee. Mensen in
een land als Malawi worden hierdoor
bedreigd in hun bestaan wat onzekerheid brengt over hun toekomst.
Klimaatverandering is voor hen nu al
onmiskenbaar een realiteit. Wanneer
we hen niet helpen zich daaraan aan
te passen is er zeker geen duurzame
verbetering van hun leven mogelijk.
Het veranderende klimaat raakt
ons allemaal, maar niet iedereen op
dezelfde manier. Vooral wij (in de
rijke landen) zijn verantwoordelijk
voor het ontstaan van de verandering, maar we hebben tevens mid-

Het kenmerkende van gregoriaans is dat het eenstemmig gezongen wordt. Het is gezongen tekst zonder
instrumentale begeleiding. Gregoriaanse liederen zijn vanaf het jaar 600 na Christus gezongen. Psalmen, die men
las, werden gezongen. Het repertoire gregoriaans is zeer omvangrijk. Elke dag van het jaar kent zijn eigen gezangen. Er zijn ongeveer 3000 gregoriaanse gezangen.

Na de feestdagen een mooie kleur in je haar.

5% KORTING!

Hoofdstraat 8, 5961 EZ Horst

bij een meervoudige kleur of een FolieSolei,
tegen inlevering van deze bon!
Deze actie is geldig tot 28-02-2010, niet geldig bij een andere actie.

tel.: 077 398 33 64

BON

BON

Maak een afspraak en laat je adviseren, over de laatste nieuwe kleuren!
Knip de bon uit en krijg een aantrekkelijke korting van 5%,
bij een meervoudige kleur of een FolieSolei.
WEGENS SUCCES VERLENGD!

www.anjaloek.nl

Het zingen van gregoriaans vraagt volledige concentratie
Het koor ‘Carmina Servata’ beschouwt het gregoriaans als cultureel
erfgoed. Wekelijks is er repetitie in
gemeenschapshuis De Wingerd in
Sevenum. ”Ons doel is het behouden
van het gregoriaans als cultureel
erfgoed”, zeggen Hannie en Jos
Drissen uit Sevenum. Ze zijn beiden
gefascineerd door het gregoriaans. Ze
volgden, samen met bijna 30 anderen,
een cursus gregoriaans. Op hun initiatief werd hieruit een koor gevormd.
Het gemengde koor telt nu veertien
leden, afkomstig uit onze regio. Een
van de leden komt wekelijks uit Weert
om de repetities bij te wonen.

”Goed zo, zo mot ut”
”Goed zo, zo mot ut”, zegt dirigent
Jo Valckx uit Arcen bij het instuderen
van het ‘Ave verum’. Navraag leert
dat hij de vader is van voetballer
Stan Valckx. Net zoals Stan vanuit de
achterhoede lette op het spel voor
hem, let zijn vader kritisch op de

verbeterpunten bij het koor. Op 13
maart aanstaande is een optreden in
verzorgingstehuis De Vorstenheuvel in
Venlo. Daar wordt nu voor geoefend.

”We zijn toegankelijk
en laagdrempelig”
Het koor bestaat sinds 2006. ”We
zijn toegankelijk en laagdrempelig;
liefhebbers kunnen zich gemakkelijk
aansluiten. Als je het gregoriaans eenmaal zingt, kom je er niet meer van
af”, zegt Jos Drissen.
De belangstelling voor het
gregoriaans groeit. Meestal wordt het
alleen door mannen gezongen. Alle
gezangen hebben betrekking op de
verering van God en het uitdragen van
de Boodschap. De gezangen stralen
een grote rust uit. Het luisteren en het
zelf zingen is een vorm van eigentijdse onthaasting en een eenvoudige
manier van ontspanning. Het is dan
ook niet voor niets dat het gregoriaans

het ‘geluid van de stilte’ genoemd
wordt. De naam van het koor ‘Carmina
Servata’ is door een kenner van het
Latijn bedacht. Het betekent: ‘liederen
die bewaard zijn gebleven’. Door het
zelf te zingen draagt het koor bij aan
het in stand houden van het gregoriaans als cultureel erfgoed. Jos gooit
een balletje op: ”Het zou mooi zijn als
het door de provincie Limburg dan ook
als zodanig erkend zou worden. Het is
van cultuurhistorische waarde”.
Mogelijk verzorgt het koor dit
jaar een eigen kerstconcert. Ook
staat vast dat het deelneemt aan
het Nederlands Gregoriaans Festival.
Dit festival wordt elke twee jaar in
Ravenstein gehouden. Liefhebbers
van het gregoriaans ontmoeten elkaar
dan. Het gregoriaans is de inspiratiebron voor veel hedendaagse muziek.
Als iets recht heeft op aandacht en
erkenning, is het daarom wel het
gregoriaans.
Zie ook: www.carminaservata.com.

Kerkdiensten

tuin

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

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

zaterdag
20 februari
dienst
tijd

zondag
maandag
21 februari
22 februari
dienst
tijd
dienst
tijd
Heilige mis 10.00
Heilige mis 10.00

Heilige mis

19.15

Heilige mis
Heilige mis
Biecht
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

Heilige mis

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

Heilige mis
dienst

18.00
tijd
dienst

Heilige mis
Heilige mis

dinsdag
23 februari
dienst
tijd

woensdag
24 februari
dienst
tijd

donderdag
25 februari
dienst
tijd

vrijdag
26 februari
dienst
tijd

10.00
10.30 Heilige mis

18.30 Heilige mis 09.00 Heilige mis
Aanbidding 09.25

18.30 Heilige mis
Heilige mis

10.00
10.30

Heilige mis
Heilige mis

08.30

09.00
Heilige mis 19.00
09.30 Rozenkrans 18.00 Rozenkrans 18.00
Heilige mis 18.30 Heilige mis 18.30
tijd

dienst

tijd

dienst

tijd

18.30 Heilige mis
08.30

19.30 Leesmis
09.00
Rozenkrans 17.45

Rozenkrans 18.00 Heilige mis
Heilige mis 18.30 Heilige mis
Heilige mis
dienst

18.30

19.00
tijd
dienst

tijd

dienst

18.00
18.30
tijd

service 23
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur

AGENDA

Hegelsom

Songwriters collectief

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

vr 19 februari 20.30 uur t/m
zo 21 februari 20.30 uur
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: OJC Phoenix

Melderslo

America

Horst

za 20 februari 21.00 uur
Organisatie: Station America
Locatie: Station America

za 20 februari 22.00 uur
Organisatie: Blok 10
Locatie: Blok 10

Coldplay by Kaltspiel

Grubbenvorst
Theater Kleinkunst
voorstelling
‘You`re special’

wo 24 februari 20.00 uur
Organisatie: Dichterbij
Locatie:
Creatief centrum De Baersdonck

Filmmarathon

wo 24 februari 20.30 uur
Organisatie: Cambrinusconcerten
Locatie: Cambrinus

Bones

Trademark live

Pink!
za 20 februari 22.00 uur
Organisatie: Café de Lange
Locatie: Café de Lange

Ruud van den Boogaard
zo 21 februari 20.30 uur
Organisatie: Cambrinusconcerten
Locatie: Cambrinus

za 20 februari 21.30 uur
Organisatie: Café d’n Toerstop
Locatie: Café d’n Toerstop

Nostalgische liederen
zo 21 februari 13.00 uur
Organisatie:
Streekmuseum De Locht
Locatie: Streekmuseum De Locht

Sevenum
Tapzingen

zo 21 februari 14.30 uur
Organisatie: Zanggroep De Balkers
Locatie: de Sevewaeg

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Heb jij ook zin om te schaatsen?
Ben jij niet ouder dan 15 jaar, kom dan op
vrijdag 19 februari naar onze supermarkt.
Je kunt dan van 12.00 tot 18.00 schaatsen
op onze schaatsbaan. Gratis en gewoon bij
ons voor de deur!
Je hoeft niet per se je eigen schaatsen mee te nemen.
Deelname is geheel op eigen risico

Tandarts
Spoedgevallendienst
19 t/m 25 februari
Tandarts Daudeij
‘t Zandt 15 Well
T 0478 50 19 71

Verloskundige zorg

Eerlijk is heerlijk
exclusief bij:

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
Alarmnummer

Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur
en 16.30 - 17.00 uur

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Phicoop Shoppingcenter . Horsterweg 64 . 5975 NB Sevenum

www.interchalet.nl
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50%
ING

Histor
Titanium
Muurverf White

K O RT

De witte krachtpantser.
Ultiem wit en ultiem dekkend.
10 liter

Van 79.95 voor

Altrex
Telescoopladder 1 x 9

OP=OP

INTERACTIE

39.95

INTERACTIE
5 liter

Van 42.95 voor

Van 209. voor
00

• Optimaal gebruiksgemak, zeer eenvoudig
met één hand te bedienen
• Op variabele werkhoogtes te gebruiken
tot 3,65 meter werkhoogte
• Compact op te bergen en te transporteren
• Belastbaar tot 150 kilo
• 5 jaar fabrieksgarantie

INTERACTIE

119.

00

OP ALLE VOORRAAD LAKKEN
EN MUURVERVEN VAN

2,5 liter

20% KORTING!

Van 24.45 voor

*

21.45

INTERACTIE

11.95

* Niet van toepassing op actie-artikelen.

Rocks toiletaccessoires

Nilfisk
hogedrukreiniger
C110.3-5

inclusief GRATIS terrasreiniger
en autowasborstel t.w.v. 59.95
• 5 meter slang • 440 L/per uur

Van 119. voor
95

INTERACTIE

89.

95

Rocks toiletborstelgarnituur
chroom
9.45
Rocks toiletborstelgarnituur
mat-chroom
9.95
Rocks pedaalemmer
chroom, 3 liter
10.45
Rocks pedaalemmer
mat-chroom, 3 liter
10.95
Rocks zeepdispencer square
mat-chroom
6.45
Rocks zeepdispencer ovaal
mat-chroom
6.55
Rocks beker/tandenborstelhouder square mat-chroom 4.95
Rocks beker/tandenborstelhouder ovaal mat-chroom 4.95

Leifheit
vloerwisser Hausrein
Van 39.95 voor

Leifheit
uitwringpers Hausrein
Van 39.95 voor
42 cm.

Van 11.99 voor

NERGE
GOEDKO NS
PER!

Stepper
Vinyflor
per m2.

INTERACTIE

24.95

MDF-platen

Afm.: 244 x 122 cm,
dikte 6 mm,
gemakkelijk te bewerken,
glad oppervlak.
Prijs per plaat

INTERACTIE

8.

95

Dikte 9 mm. Afm.: 244 x 122 cm, prijs per plaat 10.95
Dikte 12 mm. Afm.: 244 x 122 cm, prijs per plaat 12.95
Dikte 16 mm. Afm.: 244 x 122 cm, prijs per plaat 16.95
Dikte 18 mm. Afm.: 244 x 122 cm, prijs per plaat 19.95
Dikte 22 mm. Afm.: 244 x 122 cm, prijs per plaat 29.95

In onze zagerij zagen wij desgewenst tegen ’n kleine vergoeding hout- en plaatmateriaal voor u op maat.
In verstek zagen e.d. gebeurt bij ons op bestelling.

Witveldweg 100, 5961 ND Horst, Tel.: 077-3999333, www.interchalet.nl

Aan de A73

Openingstijden: Ma. t/m do. 9.00 - 20.00 uur Vrijdag 9.00 - 21.00 uur Zaterdag 9.00 - 18.00 uur
BUDGET WONEN
XXL STORE IS GEVESTIGD
BINNEN INTER CHALET

26.99

Vloerwisser Profiplushine

INTER CHALET, OOK IJZERSTERK IN PLAATMATERIALEN!

Unieke eigenschappen: comfortabel, duurzaam, eenvoudig
in onderhoud, hoge geluidsdemping, zeer slijtvast…..
verkrijgbaar in vele dessins en kleuren in planken en tegels!

24.99

met wel 400
parkeerplaatsen

6.99

