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Waar mensen werken
worden fouten gemaakt
De gemeenteraadsvergadering van dinsdag 23 februari beloofde niet veel goeds voor
wethouder Litjens. De onteigening van aan aantal percelen in kassengebied Venlo was niet
correct verlopen waardoor De Kroon een aantal onteigeningen niet goedkeurde. De wethouder
uit Horst beloofde net voor carnaval de stukken te bestuderen en kwam afgelopen dinsdag met
een verklaring, die er op neerkwam dat er menselijke foutjes gemaakt waren.

Kronenberg kiest
voor schenking
Kronenberg krijgt toch geen
eigen pinautomaat. In plaats daarvan
zal Rabobank Maashorst, die de automaat zou plaatsen, een schenking
doen aan de Brede Maatschappelijke
Voorziening (BMV) in het dorp.
De bank had de keuze tussen beide
opties overgelaten aan de dorpsraad.
Deze heeft, na haar achterban te
raadplegen, besloten om voor de
schenking te gaan. De dorpsraad
deed een oproep aan haar inwoners
om te reageren of men voor de pinautomaat of voor het alternatief was.
Hierop kreeg de raad 24 reacties

binnen. Vijf personen waren voor de
pinautomaat en negentien voor een
alternatief. Dit heeft de dorpsraad
doen besluiten om voor het alternatief te gaan. De grootste bank in
Horst aan de Maas had de pinautomaat in 2007 toegezegd, nadat de
inwoners van Kronenberg in een
enquête aangaven daar behoefte
aan te hebben. Echter geeft ze nu
aan dat het nog maar de vraag is
of de pinautomaat ook op de lange
termijn voor het dorp behouden
kan blijven, gezien het lage aantal
verwachte transacties.

Ontspannen en rustig ogend wacht
wethouder Litjens op wat komen gaat.
De kritiek over de onteigeningsprocedure
van gronden in kassengebied Californië
was groot. Toch bleef het tijdens de
gemeenteraadsvergadering afgelopen
dinsdag vrij rustig. “De Kroon heeft ons
terecht gewezen op enkele foutjes.
Dit zijn menselijk foutjes die kunnen
gebeuren. Bij de beoordeling op de
onteigening van een perceel van Den
Mulder, werd door de Kroon vastgesteld
dat het om een perceelgrootte ging van
1,6 hectare. Glastuinbouwbedrijven zijn
toegestaan op Californië mits de grootte
van een perceel 2 hectare bedraagt. Wij
zijn vergeten de watergangen die ingetekend zijn in het plan te laten vervallen.
Dat is een foutje onzerzijds want het
perceel is zonder die ingetekende watergangen 2 hectare groot. Maar goed, dat
kan gebeuren en we zullen gaan bekijken hoe we hier mee om moeten gaan.”
Een reactie van de wethouder waar de

gemeenteraad mee kon leven.
Dat er imagoschade was opgelopen
was voor D66 en de SP duidelijk. Er was
volgens hen niet zorgvuldig genoeg omgegaan met de onteigeningsprocedure.
Zo ontving de heer Roog, grondeigenaar
van een perceel op Californië, correspondentie van de gemeente terwijl de heer
Roog in 1997 overleden is.

De Kroon heeft ons
terecht gewezen op
enkele foutjes
Litjens: “De gemeente heeft in al
haar brieven en kennisgevingen de
erven van de heer Roog aangeschreven. Het perceel stond in de kadastrale
leggers nog op naam van de overleden
heer Roog. Tijdens de procedure is
de tenaamstelling door het kadaster
gewijzigd in ‘erven Roog’. Dit is aan de
gemeente doorgegeven maar helaas
niet correct verwerkt. Dat is inderdaad
een interne onzorgvuldigheid. Zoiets kan
gebeuren maar ik ben het helemaal met
je eens dat we dit dienen te voorkomen.
Het is nu eenmaal zo dat daar waar
mensen werken fouten gemaakt wor-

den, al hadden we deze inderdaad kunnen voorkomen,” aldus de wethouder.
Of de gemeente opnieuw de
onteigeningsprocedure gaat opstarten
over de afgekeurde voorstellen is nog
niet duidelijk. Litjens gaf aan met een
voorstel naar de raad te zullen komen.
Fractievoorzitter Henk Kemperman van
D66 benadrukte in een reactie op de
antwoorden van de wethouder dat zijn
partij grote waarde hecht aan het zorgvuldig omgaan van procedures. In een
reactie daarop gaf de wethouder aan dat
de gemaakte foutjes niet van invloed
zijn geweest op de zorgvuldigheid. De
SP wilde bij monde van Michael van
Rengs niet ingaan op de antwoorden van
wethouder Litjens. “We kregen kort voor
de raadsvergadering de schriftelijke reactie van de wethouder. Inhoudelijk heeft
onze fractie niet de tijd gehad het document te bestuderen. Dat vind ik jammer.
Wij gaan de procedure rondom de onteigening van gronden op Californië binnen
onze partij plus de antwoorden van de
wethouder nog bestuderen. Ik wil weten
hoe klein of groot die foutjes wel niet
zijn, en komen dan terug met vragen.
Nu reageren heeft weinig zin,” aldus de
fractievoorzitter.
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Bejaarde
dame botst
Een 81-jarige vrouw uit Horst
is afgelopen zaterdag gewond
geraakt bij een ongeluk in haar
woonplaats.
De bejaarde dame reedt
‘s middags rond een uur met
haar auto op de Loevestraat.
Vermoedelijk door een stuurfout
reed zij tegen een lantaarnpaal
links van de weg aan en brak
hierbij haar arm en neus. De bestuurster werd naar het ziekenhuis
gebracht voor behandeling.

Colofon

HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van GCH media BV
en verschijnt elke donderdag in
de gemeente Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren

Postadres
Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 56
F 077 396 13 55
E info@hallohorstaandemaas.nl
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Heropening ijssalon Lo Solé Dorpsraadvergadering Tienray
Door het barre weer van de afgelopen maanden is het bijna
onvoorstelbaar dat we over enige tijd weer kunnen genieten van een
drankje of een lekker ijsje vanaf een zonnig terras. Voor sommigen gaat er
niets boven een ‘terrasje pikken’. Horst aan de Maas heeft een naam hoog
te houden op het gebied van de kwaliteit van ijsvoorziening. Met ingang
van dit seizoen zet Inge Groenewegen de Sevenumse ijssalon en lunchroom
Lo Solé voort.
Ze is geboren en getogen in
Sevenum. Na een studie aan de Hoge
Hotelschool in Maastricht nam ze per 1
januari van dit jaar het reeds bestaande
Lo Solé over. Aan de Hotelschool leerde
ze alles over gastvrijheidmanagement.
Dit kwam goed van pas bij de
maandenlange voorbereiding van de
overname. Ook zijn nieuwe concepten
bedacht en ging er veel tijd zitten in
het volgen van cursussen ijsbereiding.

In het pand aan de Maasbreeseweg
in Sevenum is een kinderspeelhoek
gebouwd met de naam KinderparadIJS.
Het ijs wordt in de eigen ijskeuken
bereid. Er staan nieuwe coupes en
lunchgerechten op het menu, want
naast ijssalon is Lo Solé ook lunchroom.
Aankomende zondag 28 februari
vindt de heropening plaats. Op deze
dag is Lo Solé geopend van 11.30 uur
tot 19.00 uur.

Aanstaande donderdag 25 februari houdt dorpsraad Tienray haar
maandelijkse vergadering. Deze zal gehouden worden om 20.00 uur in
vergaderruimte Dienstencentrum Zonnehof. Voor de voorlopige agenda van
de dorpsraadvergadering kijk op www.dorpsraadtienray.nl.

Onhandige fietsendief
De politie heeft afgelopen vrijdag een fietsendief in de kraag gevat.
De 30-jarige man uit Sittard probeerde een fiets te stelen op de Hees in
Sevenum.
Gelukkig wist een alerte man
de dief van de fiets te duwen, het
rijwiel was namelijk van zijn vrouw.
De geschrokken crimineel zette het
hierna op een lopen. Dankzij het

opgegeven signalement wisten
agenten de man op te sporen en
aan te houden. De verdachte is voor
verder onderzoek in verzekering
gesteld.

Champignonbedrijf
Freshchamp Productie
in Swolgen failliet
Champigonbedrijf Freshchamp Productie in Swolgen en
Horst is gisteren door de rechtbank in Roermond failliet
verklaard. Het handelsbedrijf van Freshchamp staat buiten
het faillissement.
Het bedrijf kweekte, verpakte
en distribueerde de paddestoelen
vanuit Hegelsom en Swolgen. In
het bedrijf waren 15 vaste
krachten en zo’n 20 oproepkrachten werkzaam. Die staan nu
allemaal op straat.

In 2000 won het bedrijf nog
de Nationale Tuinbouw
Ondernemersprijs voor Markt en
afzet . Het ging al enige tijd niet
goed met het bedrijf. Eind 2008
had het bedrijf in Swolgen al een
negatief eigen vermogen.

Acupunctuur
Tuina massage
(Chinese massage)

Moxatherapie
Qigong
Kruidengeneeskunde
Mevr. Li. Q. Shen

Dhr. T. Ren (PHD)

Groenewoudstraat 1-3, 5961 VD Horst
Tel. 06-54727021
Email: acupunctuurlimburg@hotmail.com
Website: www.acupunctuurlimburg.nl

Specialisatie:
verlammingen
slapeloosheid
pijnbestrijding
rimpels

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Kopij/redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Bladmanager
Jolanda Poels
T 077 396 13 56
E jolanda@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Lei Spreeuwenberg (hoofdredacteur)
T 06 20 11 92 83
Ger Willems
T 06 12 18 36 26
E redactie@hallohorstaandemaas.nl
Sebastiaan Hendriks
T 06 13 80 89 54
E sebastiaan@hallohorstaandemaas.nl
Advertentie
T 077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Hayke Pouwels
T 06 30 71 51 14
E hayke@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
T 077 396 13 56
E dorothe@hallohorstaandemaas.nl
Frank Erren
T 077 396 13 56
E frank@hallohorstaandemaas.nl
Verspreiding
Laurent Smedts
T 077 396 13 53
E laurent@hallohorstaandemaas.nl
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van
rechten aangeleverd te worden.
Eventuele verplichte naamsvermelding
van de fotograaf of auteur dient bij aanlevering expliciet te worden gemeld.
Bij verzuim komen kosten voor rekening
van de aanbieder.

Scholen behouden
Elk dorp in Horst aan de Maas zal haar eigen basisschool behouden,
dit ondanks de toekomstige daling van het aantal leerlingen in deze regio.
Dat heeft onderwijsstichting Dynamiek, die een groot deel van de basisscholen in onze gemeente in haar beheer heeft, bekend gemaakt.
Het hoofd van de stichting reageerde met deze reactie op de discussie over het behoud van scholen
in de gemeente Venray. Daar woedt
al enige tijd een discussie over de
sluiting van een viertal basisscholen
in de kleine kernen. Door de daling
van het aantal geboortes in Venray
zouden deze volgens de plaatselijke
onderwijsstichting SPOV te weinig
leerlingen krijgen om de kwaliteit
van het onderwijs op peil te kunnen
houden. Ze wil de scholen daarom
binnen vijf jaar sluiten. Dynamiek
beheert 22 scholen in Horst aan de
Maas en Venray met in totaal 4.200

leerlingen. De stichting verwacht
dat het leerlingenaantal tot 2020
met 15 tot 20 procent zal afnemen.
Ondanks de daling van het aantal
leerlingen wil Dynamiek in elk dorp
een eigen school openhouden.
De basisscholen in Meterik en
America zullen door de daling het
hardste worden getroffen, echter
houden zij nog voldoende leerlingen over om te kunnen blijven
bestaan. Dynamiek geeft ook aan
dat niet overal het leerlingenaantal
daalt. Zo zal het aantal leerlingen
in Sevenum en Meerlo nog even
toenemen.

Zaterdag 20 februari was onze laatste verkoopdag.
Hierbij willen wij graag al onze klanten
bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen in
de afgelopen 35 jaar!
William Jakobs
en familie,
Mikro-Shop Horst

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

Trekkingsuitslag THE ONE horloges
november 2009
Mw van de Bekerom & Mw/Dhr. van Megen
Beide prijswinnaars zijn telefonisch op de hoogte gebracht
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Hamkaas croissant,
een heerlijk plakje
ham met lekkere
geraspte kaas

Winnaars fotowedstrijd bekend

HORST • MAASBREE

De lezers van HALLO hebben massaal gereageerd op onze oproep om carnavalsfoto’s op te sturen. Onze mailbox
puilde de afgelopen week dan ook uit door de vele inzendingen. De redactie van HALLO wil iedereen bedanken
voor alle carnavalsmomenten die u met ons heeft willen delen. Helaas hebben wij een keuze moeten maken uit
de vele inzendingen, want alleen de vijf beste foto’s winnen een prijs. Na een nachtje foto’s selecteren is onze jury
tot de volgende winnaars gekomen: Bianca Smits, Judith van Dijck, Hylke Jeucken, Ber Cox en Jan Vullings
(zie bovenstaande foto). De bovengenoemde gelukkigen krijgen allen hun foto afgedrukt op canvasdoek.

Balgooien in trek bij
Horster jeugd

Balgooien in Horst is nog steeds in trek bij de jeugd

Het balgooien in Horst trekt nog
steeds, voor het merendeel, veel jeugdige bezoekers. Zondagmorgen vond
deze traditie plaats op diverse plekken
in Horst aan de Maas. Het balgooien
vindt altijd plaats op de eerste zondag
na carnaval. Pasgetrouwde stellen
gooien daarbij snoepgoed en fruit
naar kinderen die luidkeels ‘bal-balbal’ roepen. Zoals de traditie wil, doet
ook elk jaar het boerenbruidspaar van
Horst mee.
Matti Winkelmolen en Sandra
Weijs gooiden fruit en snoep vanuit
een raam bij De Lange in Horst.
Ook andere, pas getrouwde stellen in Horst en omgeving hielden dit
eeuwenoude gebruik in leven.

Kienavond voor behoud
gehandicaptensoos Horst
Maandagavond 1 maart wordt in The Shuffle in Horst een kienavond
gehouden. De opbrengst van deze avond komt geheel ten goede aan de
gehandicaptensoos die is gehuisvest bij Dichterbij aan de Deken Creemersstraat in Horst. De kienavond is tot stand gekomen op initiatief van de
soosvrijwilligers, om de soos voor mensen met een beperking te behouden.
Het is voor veel vrijwilligers al
lastig genoeg iets georganiseerd te
krijgen zonder dat daar geld mee
gemoeid is. Nog lastiger wordt het
wanneer diezelfde vrijwilligers nergens terecht kunnen voor subsidie.
De vrijwilligers van de gehandicaptensoos is zo’n groepje mensen dat
van alles in het werk stelt om de
gehandicaptensoos open te houden
voor mensen met een beperking.
“Wanneer er veel mensen uit
Horst en omgeving naar de kienavond komen, kunnen wij de soos
een jaar lang laten draaien. Wij willen ook die groep mensen minstens

één keer per maand een leuke avond
bieden, daar hebben ook zij recht op”,
zegt Joke, een van de vrijwilligsters.

en allerlei andere activiteiten voor
mensen met een beperking. Om
deze avonden te kunnen bekostigen,
wordt op maandag 1 maart een
grote kienavond georganiseerd waarbij vrijwel alle prijzen en cadeaubonnen geschonken of gesponsord zijn
door ondernemers en winkeliers uit
Horst aan de Maas. Naast het kienen
wordt ook nog een grote tombola
gehouden, waarbij fraaie prijzen te
winnen zijn.

Ook die mensen
hebben recht op een
We willen de soos
leuke avond
graag behouden
De gehandicaptensoos organiseert
regelmatig soosactiviteiten, waarbij
dan geknutseld wordt, of er vindt een
liveoptreden plaats van een bandje.
Maar de soosvrijwilligers organiseren
ook vaker een spellenavond, playbackavond, bloemschikken, dansavond

De soosvrijwilligers hopen dat de
kienavond druk bezocht wordt, opdat
de gehandicaptensoos dit jaar open
kan blijven. De kienavond begint
om 19.30 uur bij The Shuffle aan de
Gasthuisstraat 36 in Horst.

KOUD
WARM buffet
5,75

Heerlijk
en
Vanaf

p.p.

www.slagerijhenkaarts.nl
Wouterstraat 36, 5966 PR America
Tel. (077) 464 04 20 / (06) 53 18 45 34
info@slagerijhenkaarts.nl

04

verenigingen

25
02

”Laat rapporten controleren door onafhankelijk onderzoeksinstituut”

Behoud de Parel heeft geen vertrouwen in rapporten GGD
Vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst kan zich niet vinden in
het rapport van de GGD ten aanzien van de gebiedsvisie LOG Witveld.
(LOG staat voor Landbouw Ontwikkelingsgebied). Met name de antwoorden van de gemeente op het rapport van de Gemeenschappelijke
GezondheidsDienst (GGD) baart Behoud de Parel ernstige zorgen.
Er bestaan al lange tijd plannen voor de vestiging van een
zogenaamd Nieuw Gemengd Bedrijf
(NGB). Dit NGB, met 1.200.000
kippen, 35.000 varkens, een
slachterij en een mestvergistingsinstallatie, wil zich vestigen in het
Landbouwontwikkelingsgebied
Witveld, in de gemeente Horst aan
de Maas. Bewoners van met name
Grubbenvorst en andere omliggende
woonkernen, verenigd in Behoud de
Parel, voeren al jaren actie tegen de
komst van deze megastal.

In de acties tegen de komst
van het NGB heeft zich een nieuwe
fase aangediend. Voor het door de
gemeente Horst aan de Maas aangewezen LOG Witveld, heeft het college
van B&W een visie op papier gezet.
Die moet er volgens het college toe
leiden dat LOG Witveldweg duurzaam
ingericht wordt. Daartoe is een structuurvisie opgesteld, die kaderstellend
is voor twee in het plangebied gelegen
projecten, waarvoor een project milieueffectrapportage (MER) verplicht is.
Het betreft het project NGB en een

Vogelmarkt in Meerlo

ander varkensbedrijf, met nog eens
20.000 varkens. Naast deze ProjectMER- plicht, dient ook een Plan-MER
(voor het hele gebied) doorlopen te
worden, wegens mogelijke effecten
van het LOG Witveldweg op het relatief
nabijgelegen Natura 2000 gebied ’De
Maasduinen’.
Behoud de Parel heeft haar zienswijze gegeven op de structuurvisie en
de Plan-MER. De uitgebreide zienswijze wordt ondersteund door maar
liefst 25 direct belanghebbenden uit
Horst, Melderslo, Lottum en met name
Grubbenvorst. Bijna alle belanghebbenden zijn bewoners van het LOG
Witveld. Ook hebben een drietal
huisartsen (die hun praktijk hebben in
de kernen nabij het LOG Witveld), en
de apotheekster van Grubbenvorst op

8 februari een zienswijze gestuurd aan
de gemeente Horst aan de Maas.

Huisartsen en
apotheekster
maken zich zorgen
De Grubbenvorster huisartsen en
apotheekster wezen de gemeente eerder al op de verantwoordelijkheid die
zij hebben als artsen met betrekking
tot de volksgezondheid en de belangen
van hun patiënten. In de zienswijze geven de huisartsen en apotheekster aan
dat de antwoorden van de GGD op de
gebiedsvisie en de reacties van de gemeente hierop hen grote zorgen baart.
De indieners van de zienswijze zijn en
blijven van mening dat dit rapport on-

volledig en bezijden de waarheid is.
Zij verzoeken de gemeente met name
het laatste rapport, van de hand van
mevrouw Meijerink (GGD), door een
onafhankelijk bureau te laten controleren. Tevens wordt verzocht om een
deugdelijke gezondheidseffectscreening te laten uitvoeren door een onafhankelijk onderzoeksinstituut, waarbij
de indieners van de zienswijze actief
betrokken willen worden.

Rapport GGD
deugt niet
Meer informatie over de zienswijze van Behoud de Parel, de
huisartsen en de apotheekster en
PlanMER Witveld, is te vinden op
www.behouddeparel.nl.

Presentatie eerste echte Grubbenvorster smartlap

Huûr ôs zingt puur voor de
gezelligheid
Smartlappenkoor ’Huûr ôs’ uit Grubbenvorst presenteert zondag 28 februari de eerste echte Grubbenvorster
smartlap. Van 14.00 tot 16.30 uur kunnen liefhebbers van smartlappen terecht in de centrale accommodatie
’t Haeren in Grubbenvorst. De entree is vrij.

Op zoek naar een nieuwe kanarie om het vocale gehalte in uw
huiskamer te bevorderen? Dan kunt u aanstaande zondag (28 februari)
terecht in zalencentrum ’t Brugeind aan de Leeuwerik 33 te Meerlo.
Vogelvereniging ‘de gevleugelde vrienden’ uit Wanssum organiseert
namelijk weer de maandelijkse vogelmarkt aldaar.
Op deze markt kan iedere ornitholoog,
maar ook gewone vogelliefhebber zijn
hart luchten. Er zullen verschillende
vogelhandelaren aanwezig zijn met
een uitgebreide keur aan fladderaars.
Mocht u zelf nog een kanarie dubbel
hebben? Geen probleem want u mag
er zelf ook vogels verkopen. Ook voor
alle benodigdheden voor de vogelliefhebberij kunt u er terecht.

Maar natuurlijk zal de markt een
gezellig treffen worden van vogelliefhebbers waarmee u uitvoerig
van gedachten kunt wisselen over
uw hobby.
Nog een belangrijke noot van de
organisatie: De markt zal gehouden
worden tussen half tien en twaalf en
er zullen geen kwartels en duiven
worden toegelaten.

Kunstgebit Zorgcentrum
HORST

VOORLICHTINGSDAG
op zaterdag 6 maart

Loop vrijblijvend binnen tussen
10.00 en 16.00 uur voor de
demonstraties en vraag naar
de mogelijkheden.
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Tel. (077) 398 88 45 Venrayseweg 14, 5961 AG Horst

Huûr ôs introduceert zondag de eerste echte Grubbenvorster smartlap
’Huûr ôs’ is een smartlappenkoor uit
Grubbenvorst en is opgericht in oktober
2004. Vorig jaar vierde het koor haar
eerste jubileum met een dagje uit in
Amsterdam. In de hoofdstad werd zelfs
een CD opgenomen. De animo om mee
te zingen bij het koor was vanaf de
oprichting groot. In het begin groeide
het aantal leden gigantisch en moesten
er bij 65 leden een ledenstop ingesteld
worden. Inmiddels heeft het koor een
bezetting van zo’n 42 leden. Een speciale
doelgroep heeft het koor niet. De jeugd
heeft blijkbaar niet veel op met smartlappen. Iedereen die graag zingt kan meedoen waarbij de nadruk ligt op gezellig
zingen zonder echt te streven naar professionaliteit. Het repertoire van ’Huûr ôs’
mag duidelijk zijn en bestaat uit smartlappen, maar onlangs kwamen er ook levensliedjes bij, zoals “Het Veldboeket” van
Thei en Marij. Lid van smartlappenkoor Ien
Hol: “Sommige smartlappen zijn werkelijk
erg triest zoals de liedjes ‘witte rozen’ en
‘het parelsnoer’ of ‘mag ik van u een lift
meneer’. Maar dat is nu eenmaal met
smartlappen het geval.”
Huûr ôs is een koor dat bekend
staat om zijn gezelligheid. “Vraag maar
eens naar de Cecilia-avonden en hoe
laat dat de mensen dan thuis zijn,” zegt

Hol. Alle koorleden vinden zingen leuk.
En dat terwijl er best een groot aantal is
dat vindt dat ze niet kunnen zingen.

Meesten van ons
kunnen niet zingen
Als ze dan merken dat het best
wel aardig klinkt krijgen ze een kick en
doen er nog een schepje bovenop. Als
dirigente heeft Angelique Pijnenburg de

leiding over het koor dat bijgestaan wordt
door de accordeonisten Hay Verbong,
Jan Frencken en Karel Bartels. Vorig jaar
trad ’Huûr ôs’ niet zoveel op, maar voor
2010 staan er nu alweer een stuk of vijf
optredens gepland. Na de première van
de eerste echte Grubbenvorster smartlap door ’Huûr ôs’, wordt de middag
gezamenlijk voortgezet met Happy Sound
uit Merselo, een koor dat popsongs uit de
jaren ’80 ten gehore brengt.

Week van de goede
doelen
Dit jaar wordt in Broekhuizen en Broekhuizenvorst één grootscheepse collecte gehouden. Alle landelijke collectes waar voorheen apart voor
werd gecollecteerd worden nu gebundeld tot een massale actie voor het
goede doel.
In de week van 13 maart krijgt
ieder huisgezin een enveloppe in de
bus. In deze enveloppe zit een lijst
van deelnemende organisaties. Zet
achter iedere organisatie aan wie u
wilt doneren het te schenken bedrag.

Doe het totaalbedrag met de lijst
in de enveloppe. Twee weken later
worden de enveloppen weer opgehaald. De dorpsraad zorgt dan dat
de betreffende organisatie tijdig het
geld op hun bankrekening krijgt.
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Boerenbruiloft Horst geslaagd

Wittenhorst wint topper in
Stadion de Mèrthal
Carnavalsdinsdag stond in Horst traditiegetrouw de boerenbruiloft op het programma. De organiserende
vereniging, RKsv Wittenhorst, kan terug kijken op een meer dan geslaagd feest.

verenigingen 05
Kinderkleding- en
speelgoedbeurs
Op zondag 14 maart wordt in het gemeenschapshuis aan de
Lavendellaan te Griendtsveen de halfjaarlijkse beurs voor kinderkleding
en speelgoed gehouden. De verkoop van kleding en speelgoed is van
11.00 uur tot 13.00 uur. De entree bedraagt één euro.
Voor het inleveren van
goederen gelden ook deze keer
voorschriften: schone, goede en
moderne kinderkleding vanaf
maat 80 tot en met 188, zwangerschapskleding, babyspullen en
compleet speelgoed kan voor een
zelf te bepalen prijs ter verkoop

aangeboden worden. Hiervoor kan
men een inschrijflijst (maximaal
twee per persoon) en prijsetiketten
afhalen in het Gemeenschapshuis
in Griendtsveen op vrijdag 6 maart
van 20.00 tot 20.45 uur. Uitleg
en verdere info ontvangt men ter
plaatse.

NatuursteeNbedrijf StaSSar bV
Grafmonumenten
Vele modellen uit voorraad leverbaar
Keuze uit alle mogelijke materialen
en prijs klassen
Lage dijk 2 Helmond
Kievit 2 Beringe (op afspraak)
www.stassarbv.nl

HEROPENING
HEROPENING
Boerenbruiloft werd een waar volksfeest in ‘Stadion de Mèrthal’
Carnavalsdinsdag stond tevens
de voetbaltopper RKsv Wittenhorst
tegen PSV op het programma. Deze
wedstrijd werd afgewerkt in ‘Stadion
de Mèrthal’. De inzet was een plaats
in de finale van de KNVB-beker. In
aanloop naar deze wedstrijd had
trainer Rob Rutte te maken met
enkele tegenslagen. Zo waren enkele
basisspelers niet geheel fit waardoor
er voor Rutte veel werk aan de winkel
was. Rutte: “We zijn niet geheel fit
teruggekeerd uit Turkije, waardoor we
te kampen hadden met enkele teamgenoten die ziek waren. Gelukkig
herstelden de spelers zich razendsnel
waardoor we toch met nagenoeg
het sterkste elftal aan de wedstrijd
konden beginnen.”
Om 14.11 uur klonk het eerste
fluitsignaal in stadion ‘De Mèrthal’.
Voor RKsv Wittenhorst werd dit een
historische wedstrijd. Het was een
hilarische wedstrijd waar de spannin-

gen hoog opliepen. Matti kon helaas
geen stempel drukken op de wedstrijd en hij werd dan ook in de 91ste
minuut van de wedstrijd gewisseld
voor Sandra. Dit bleek een gouden
zet van trainer Rutte: “Matti zat er
doorheen, ik moest iets ondernemen
en uiteindelijk heb ik de beslissing
genomen om Sandra als extra aanvallende middenvelder in te brengen.”

Sandra wilde
dolgraag trouwen
met Matti
Wat er de laatste drie minuten
gebeurde is met geen pen te beschrijven. Verslaggever Ge Betwiëters kon
het maar amper verwoorden, maar
RKsv Wittenhorst opende de score
en kwam met 1-0 op voorsprong
tegen PSV. Hierna werd de wedstrijd
afgefloten door scheidsrechter Dick

Vrijdag
26
februari
Vrijdag
Vrijdag26
26februari
februari

Boetespel waardoor RKsv Wittenhorst
zich plaatse voor de finale van de
beker.
Ge Betwiëters ging op zoek naar
de matchwinnaar en kwam uiteindelijk terecht bij de ingevallen Sandra.
Ge kon zijn ogen en oren niet geloven
maar het was toch echt Sandra die
het winnende doelpunt had gescoord.
Uiteindelijk werd duidelijk waarom
Sandra in de 91ste minuut was
ingevallen; ze wilde dolgraag trouwen
met Matti. Met de aanwezige Poolse
kapelaan Manni Kalski werd het
huwelijk voltrokken waardoor Sandra
Weijs en Matti Winkelmolen in de
onecht verbonden werden.
Er volgde een groot feest in
‘Stadion De Mèrthal’. Een kolkende
massa van oranje/zwart ging vol op
in het feest. Na de receptie, waarbij
het bruidspaar veel felicitaties in
ontvangst mocht nemen, werd nog
gefeest tot in de kleine uurtjes.

Senioren leggen politieke
partijen langs de meetlat
Meerlonaar Reinier Thiesen,
vicevoorzitter van de Unie
Katholieke Bond Ouderen (KBO),
gaf maandag 22 februari om
10.30 uur in Ulvenhout het
startschot voor een landelijke
KBO ’taartencampagne’. Ruim 850
KBO-afdelingen beoordelen hoe
het er in hun gemeente voor staat
met de seniorvriendelijkheid van
het beleid. De partij die het
meeste oog heeft voor thema’s die
senioren aan het hart gaan krijgt
een taart aangeboden onder het
motto: “Gun ons ook een stukje

van de taart!” Het startschot vond
plaats voorafgaand aan een
verkiezingsdebat dat door KBO-kring
Breda gehouden werd. Daar
kwamen onder meer de thema’s
veiligheid, zorg, geschikt wonen en
openbaar vervoer aan bod, onderwerpen die voor 50- plussers
relevant zijn. Aangezien gemeenten een steeds grotere rol spelen in
het ontwikkelen van ouderenbeleid
is het van groot belang om ook op
lokaal niveau op te komen voor de
belangen van senioren. De 850
afdelingen van de Unie KBO spelen

daarbij een steeds actievere rol.
Zo gaan zij steeds vaker met de
plaatselijke politiek in gesprek
om met hun kennis en ervaring
een positieve bijdrage te leveren
aan het ouderenbeleid.
Reinier Thiesen overhandigde
tijdens het verkiezingsdebat de
allereerste taart aan Loes van der
Made, voorzitter van KBO-kring
Breda. De Unie KBO is met ruim
320.000 leden de grootste
seniorenorganisatie van
Nederland.
Zie ook: www.uniekbo.nl
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DE ACTIE VAN DEZE WEEK:


95 Gyrosmenu
Gezinszak friet

2 frikadellen speciaal
50
en 2 kroketten

6,

6,

Kijkt u ook eens voor het verzorgen
van uw lunch op www.hethukske.nl
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Ingezonden brief

De arrogantie van Staatsbosbeheer
Al enkele maanden is er discussie over een klein stukje bos dat moet
wijken voor het fietspad van Horst naar Broekhuizen. Het stukje bos is
eigendom van Staatsbosbeheer en Staatbosbeheer is een volle dochter
van ’De BV Nederland’. Het stukje grond is dus eigenlijk van ons allemaal. Volgens de gemeente is het een van de laatste stukjes grond die
ze nodig hebben voor de aanleg van het fietspad. Eigenlijk zou je dit stuk
als een van de eerste verworven moeten hebben, zou je denken. Niets is
minder waar.
Volgens een bericht uit de
krant van 12 december 2009 heeft
Staatsbosbeheer geëist dat er geen
vrijliggend fietspad mocht komen.
Dus is er nu voor de aanleg 1.462 m²
nodig, terwijl bij een vrijliggend
fietspad aan weerszijde van de weg
er 3.679 m² nodig was geweest.
Dat er mogelijk alsnog gekozen
wordt voor een niet vrijliggend fietspad aan één kant van de weg, verbaast mij uit het oogpunt van veiligheid ten zeerste. De gemeente heeft
honderdduizenden euro’s uitgegeven
aan veiligheid in het buitengebied.
Te denken valt hierbij aan verhoogde plateaus op kruisingen, de
60 km-zones, rotondes, drempels,
extra verlichting en wegafsluitingen.
Dat je hier dan de veiligheid op de
tweede plaats zet voor wat minder
bomen die gekapt moeten worden,
vind ik te gek voor woorden. Het
lijkt er sterk op dat Staatsbosbeheer
in een ivoren toren woont en denkt
dat op het gemeentehuis ‘geldbomen’ staan, en laat die nou net voor
de fusie gekapt zijn. Het draait hier
weer gewoon om geld. Voor 0,75

eurocent per m² is er veel bos te koop,
ook in de ecologische hoofdstructuur.
Je praat dan over een waarde van
enkele duizenden euro’s.

Alles draait om geld
Hoe werkt zoiets nu?
Als er een stuk natuur opgeofferd
moet worden, moet dit op de een of
andere manier gecompenseerd worden. Staatsbosbeheer vraagt al snel
twee à drie keer de oppervlakte terug
van het opgeofferde stuk.
Dit is landbouwgrond en dan moet je
het ook nog opplanten. Als je in het
geval van de aanleg van het fietspad
met veilige optie (3.679 m²) kiest,
ben je al gauw 60.000 euro armer als
gemeente. (bijvoorbeeld 3.679 m² x 3
x 6 euro per m² = 66.000 euro).

Openheid
Staatsbosbeheer
gevraagd
Uiteraard weten we niet precies
wat Staatsbosbeheer vraagt, maar
het gaat niet om enkele duizenden

De Horsterweg nabij Broekhuizen waar een strook grond van Staatsbosbeheer verworven dient te worden
euro’s, anders was de zaak al lang
geklaard. Overigens heeft het al veel
meer gekost met al dat gebakkelei
eromheen. Zeker, er zijn regels en we
moeten respect hebben voor onze
natuurgebieden, maar het gaat er altijd
om hoe je iets interpreteert. Verder
moeten ze echt wel opschieten, want
na 15 maart mogen ze daar weer
geen bomen kappen, want dan kan er
weer een merel aan het broeden zijn
en wordt het weer verschoven tot na
de grote vakantie. Bij de Natura 2000
gebieden hebben we ook weer ver
voor de muziek uitgelopen en veel
meer gedaan dan voor Europa nodig

Ondernemen in
crisistijd?
Het sleutelwoord van deze tijd is ‘vertrouwen’. Het kabinet Balkenende viel als gevolg van een gebrek aan
onderling vertrouwen. Op basis van vertrouwen zijn verschil in inzichten en verschil in bestuursstijl. Banken
verloren in de afgelopen jaren het vertrouwen van hun klanten. Overheden en centrale banken moesten banken
van de ondergang redden. Ze deden dit om erger te voorkomen. Alleen DSB werd niet gered. Ondernemers
zitten nu met alle negatieve gevolgen van deze ontwikkelingen.
Wat voor Nederland geldt, is
ook van toepassing op Horst aan
de Maas. Onze gemeente telt meer
dan 2.000 bedrijven in een grote
verscheidenheid. Bijna alle sectoren
zijn aanwezig, behalve de echt
grotere bedrijven. “De prijzen staan
onder druk, vraag en aanbod zijn
uit evenwicht. Sommige bedrijven
moeten hun reserves aanspreken,
het gaat erom wie de langste
adem heeft”, zegt Thijs den Mulder,
directeur van Janssen staalbouw op
industrieterrein Hoogveld in Horst.
E’til doet ieder kwartaal
onderzoek naar de ontwikkeling
van de economie in Limburg en de
verwachtingen van de Limburgse
ondernemers. De BEL (Barometer
Economie Limburg) van december
2009 geeft aan dat twee derde van de
Limburgse bedrijven last heeft of heeft
gehad van de crisis en een derde
niet. Het merendeel van de bedrijven
waaraan de crisis voorbijging, geeft
aan dat ze zelfs voordeel heeft gehad.
Industriële bedrijven hadden veel last
in 2009; in de detailhandel met het
goedkopere assortiment liep het beter.
Bedrijven die de vraag zagen

terugvallen, bespaarden vooral op de
kosten. Minder gevoelige bedrijven
gingen ook op hun kosten letten,
maar bleven investeren in innovatie
en marketing. “Het uitbesteden van
werk gebeurt nu veel minder; de schil
van inhuurkrachten en zzp’ers rond
de bedrijven verdwijnt als eerste.
Ook in Horst aan de Maas daalt de
werkgelegenheid”, zegt Thijs den
Mulder. Landelijk nam de werkloosheid
in 2009 met 131.000 personen toe.
In de periode november 2009 tot
en met januari 2010 zaten 430.000
personen zonder werk. Dit is 5,6
procent van de totale beroepsbevolking.
Een jaar eerder was het percentage
werkloosheid nog 3,9. De werkloosheid
zit vooral in de technische en hogere
administratieve beroepen. Zzp’ers
blijven overal buiten beschouwing; ze
moeten zichzelf zien te redden. Dit lijkt
overeen te komen met het beeld in
Horst aan de Maas. Deeltijd-WW, het
opnemen van adv-dagen en opdrachten
van de overheid verminderen de
problemen in de bouw en in de
wegenbouw.
De kredietcrisis is ook een van de
oorzaken van de lage prijzen in de

land- en tuinbouw.
De vraag naar agrarische producten
werd minder. Vooral in de tuinbouw
zijn de opbrengstprijzen te laag om
de kosten, voornamelijk van arbeid
en energie, te compenseren. De
tuinbouw is de belangrijkste sector
binnen de land- en tuinbouw in onze
gemeente. In de legpluimveehouderij
loopt het daarentegen weer goed.
Dit is een gevolg van gewijzigde
welzijnswetgeving.
Iedere bedrijfstak en ieder bedrijf
heeft een eigen beleving van de
crisis. Het aantal faillissementen
stijgt. Dit hoort bij het ondernemen.
Bedrijven met een langetermijnvisie
lijken het beter te doen. Leren van
elkaar is noodzaak. ‘Succes is niet
voor lafaards’, luidt de titel van het
nieuwe boek van Paul Moers. Hierin
geeft hij tips hoe te overleven in
crisistijd. Hoofdzaak: bij je plannen
werkelijk rekening houden met de
klant, ga innoveren. Thijs den Mulder
zegt het iets anders: “Het geluk moet
je opzoeken, het komt niet vanzelf.”
Zoals altijd zal het licht aan het einde
van de tunnel langzamerhand groter
worden.

was, met alle gevolgen van dien. Dit
allemaal afdoen met ‘regels zijn regels’
lijkt mij te gemakkelijk. We hadden ook
eens afgesproken met de overheid dat
we met 57 jaar in de vut konden gaan,
wat met een pennenstreek is verhoogd
naar 67 jaar over een aantal jaren.
Als je dit voorval nou vergelijkt met
de hectares bomen die in de Schadijkse
bossen en in de omgeving van Liessel
zijn gekapt, stelt de kap voor de aanleg
van een veilig fietspad helemaal niets
voor. Als je er heide voor in de plaats
laat groeien, hoef je er verder niets
meer aan te doen. Dat kan zomaar! De
komende tijd zullen ingrijpende keuzes

gemaakt moeten worden, waarbij
het sluiten van scholen zelfs in beeld
begint te komen, met alle gevolgen
voor de leefbaarheid van dorpen.
Het is dan toch ook niet meer te
volgen dat je ook nog eens 50.000
tot 60.000 euro extra zou moeten
ophoesten voor 3.700 m² bomen om
een veilig fietspad te realiseren. Ik
daag Staatsbosbeheer uit om hier
eens echt openheid van zaken over
te geven, want dit krijg je de burgers
van Horst aan de Maas toch echt niet
meer uitgelegd!
Willem Pijnenburg
Meterik

I n gezon d e n b rief

Regeren is vooruitzien
Zei laatst in de Tweede Kamer niet iemand: “Négeren is vooruitzien?” Of was dat: “Cremeren is vooruitzien?” Als je grond probeert te
onteigenen van iemand die dood is, moet je toch wel een zeer vooruitziende blik hebben gehad. Elk zichzelf een beetje respecterende partij
heeft daar ‘De Kroon’ niet voor nodig.
En toch…. jawel hoor, ze blijven
toch bestaan! En wie dan wel? Hè hè,
toch niet alweer het CDA. Of toch op
eigen houtje Ger Driessen? Of liever
dan toch maar Leon Litjens?
Nee jongens, eerst even het
Koninklijk Besluit bestuderen.
Alsof iemand daarna uit den as zal
herrijzen. God zij dank zijn er nog
mensen die de voortschrijdende

kassengebied(land) inpikkers tot de
orde roepen. Dankzij de Raad van State
is Leon een beetje op de vingers getikt. Uit de stukjes in de krant te lezen
zou dat dus kunnen worden: “Was
getikt en nu op de vingers!” Maar voelt
hij dat ook werkelijk zo? Het CDA zou
toch moeten weten wat God zij Dank
betekent. Californië... here we come!
Felix van Haren Horst

A A N B I E D I N G
Stomen van al uw
carnavalskleding

25% korting
(geldig tot 14 dagen na verschijning in HALLO Horst aan de Maas)

Schoen-Slijp-Sleutel en Stoomspecialist
VENRAYSEWEG 2 5961 AG HORST
TEL: 077 - 398 72 74
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Uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2009

Zorg TV ook voor
mantelzorgers

Zie ook: www.belastingdienst.nl.

Op donderdag 1 april is het zover. Dan moet uw eventuele aangifte inkomstenbelasting op de virtuele deurmat
van de belastingdienst liggen. De minister is vervangen door een oppas, maar dat maakt niet uit. Het is zaak om
attent te zijn op veranderingen in de regelgeving. Er is een aantal wijzigingen. Vooral de aftrek van de kosten rond
zorg zijn vereenvoudigd.

Cactus
Column

Nacht-uilen

Dat de gevestigde middenstand het in deze sneeuw, vorst
en crisisperiode enigszins
moeilijk heeft is te begrijpen. Dat
er dus allerlei initiatieven op tafel
en in de krant komen is prima.
Maar het bericht dat de directie
van de Plus supermarkt in Horst
aan de Maas de gemeente heeft
gevraagd om op alle dagen van
de week tot 12 uur ´s avonds
open te mogen zijn om zoals ze
zeggen, tegemoet te komen aan
de toenemende belangstelling
vanuit de toeristen wereld, is te
gek voor woorden. Want hebben
de heren zich rekenschap
gegeven dat er na negen uur
bijna geen hond meer op straat
loopt? Dat de criminaliteit
derhalve op de loer kan liggen?
Dat het personeel in de nachtelijke uren over straat moet gaan?
En op zon- en feestdagen is het
van hetzelfde laken een pak.
Waarom kunnen de normale
boodschappen niet gewoon door
de week tijdens de huidige
openingsuren worden gedaan?
Als de Plus directie haar hun zin
krijgt komen de winkeliers in de
dorpen ook in een bijna onmogelijke positie en kunnen die
daarbij over voldoende gemotiveerd personeel beschikken?
De indruk bestaat dat de
initiatiefnemers niet echt hebben
nagedacht over hun plannen en
dat de vakbonden ook de nodige
vraagtekens zullen zetten. Maar
de gemeente heeft het laatste
woord en zal ongetwijfeld dit
nachtuiltje weten te knappen.
De centrummanager kan aan het
werk en de raad krijgt weer een
extra handvat om de symboolpolitiek aan anderen over te
laten! Overigens, met vijf
wethouders is het toch al een
onrustig gedraaf naar het
spreekgestoelte. Ze struikelen
niet alleen meer over woorden
maar ook over de benen van de
collega’s. Tip: het beantwoorden
van veel vragen kan tegenwoordig óók per e-mail, dit gaat
sneller en houdt het publiek op
de tribune wakker!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Belangrijk zijn de veranderingen in de aftrek van mogelijke
zorgkosten. Sinds 1 januari 2009
is de regeling ‘aftrek ziektekosten
en andere buitengewone uitgaven’
vervallen. Deze wordt vervangen
door de regeling ‘aftrek specifieke
zorgkosten’. Bepaalde zorgkosten
zijn daardoor niet meer aftrekbaar.
De premie zorgverzekering is niet
meer aftrekbaar evenals de kosten
van bevalling, adoptie en overlijden. Dit geldt ook voor uitgaven
voor een nieuwe bril. Onder een
bepaald inkomen mogen de overgebleven specifieke zorgkosten met
een bepaald percentage verhoogd
worden. De zorgkosten moeten
hoger zijn dan een drempelbedrag voordat ze aftrekbaar zijn. Dit
drempelbedrag hangt weer af van
uw inkomen.
Een auto van de zaak voor
privégebruik leidt tot een lagere
bijtelling bij uw inkomen als de uitstoot van CO2 lager is. In plaats van
25% van de cataloguswaarde hoeft
u maar 20% of zelfs maar 14% bij
uw inkomen op te tellen.
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Dit geldt ook als de ondernemer
privé in een auto van de zaak rijdt.

Het maximum in het
eigenwoningforfait
is vervallen
Over dit bedrag, een percentage van de WOZ-waarde van
uw woning, betaalt u belasting.
Aftrekbare kostenposten zoals de
betaalde rente kunnen lager of
hoger zijn dan dit bedrag. Bij een
woning met een geschatte waarde
van 300.000 euro is het eigenwoningforfait 1.650 euro. Betaalt u
6.000 euro aan rente per jaar? Dan
is het verschil, 4.350 euro, aftrekbaar. Is uw betaalde rente lager
dan 1.650 euro? Dan is het verschil
tussen forfait en rente aftrekbaar.
Dit stimuleert het aflossen.
Heeft u nog nuttige tips voor de
komende aangifte, stuur deze dan
naar redactie@hallohorstaandemaas.nl. We kunnen dit zo mogelijk
verwerken in een vervolgartikel.

Mensen willen graag zo lang
mogelijk in hun eigen vertrouwde
omgeving blijven wonen. Als er
behoefte is aan zorg is dit niet
altijd mogelijk. Een van de
oplossingen is het onderhouden
van contact met hulpverleners of
familie via de eigen tv. De cliënt
haalt de hulpverlener in huis door
een beeld- en geluidverbinding.
Op elk tijdstip van de dag kan
contact gelegd worden. Voor
directe hulp, voor een vraag of
om zomaar een praatje te
houden. Ook vanuit de hulpverlening kan contact opgenomen
worden. Een proef om dit ook
voor mantelzorgers te doen is in
voorbereiding.
Beeldbellen heeft toch iets meer
dan alleen bellen. Je ziet elkaar;
de communicatie is vollediger. Met
Zorg TV is beeldbellen met iedereen
mogelijk. Het is vergelijkbaar met
het skypen via internet.
De gemeente Horst aan de
Maas start in samenwerking met
Proteion Thuis en welzijnsinstelling
Synthese een proef waarbij zorg tv
ook voor mantelzorgers toegepast
wordt. Hiervoor is subsidie vanuit de

provincie beschikbaar. Men zoekt 25
mantelzorgers, ook uit de gemeente
Peel en Maas, die aan deze proef
willen deelnemen. Na een jaar
wordt geëvalueerd.
In onze gemeente is veel
mantelzorg. In een van de vijf
huishoudens is op een af andere
manier sprake van deze vorm van
zorg. Dit aandeel neemt toe. Wat
heeft Mantelzorg TV te bieden?
Mantelzorgers kunnen terugvallen
op ondersteuning door hulpverleners. Ook kan respijtzorg via de tv
geboden worden. De mantelzorger
kan even weg. Een oproep aan de
cliënt om tijdig medicijnen in te nemen kan dan via zorg tv afgesproken
worden. Ook kunnen vaste tijdstippen voor dagelijks contact geregeld
worden.
De ervaringen met zorg tv voor
cliënten zijn positief. Je kunt je verhaal kwijt, je voelt je veiliger en minder eenzaam. Er is geen betere communicatie dan via een echt gesprek.
Door zorg tv wordt dit benaderd, je
ziet elkaar op het beeldscherm. Meer
informatie over de proef met mantelzorg tv is te verkrijgen via Synthese.
Mevrouw Ria van Eijk is bereikbaar
via 077 397 85 00.

Wij zoeken een

Keukenhulp m/v
www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

Moet kunnen koken
Liefst met ervaring in cafetaria
of restaurant

kleur je leven

wim peeters

Broekhuizerdijk 27 Melderslo tel.: 077-3983350
e-mail: motorcamping@toerstop.nl www.toerstop.nl

Bespreking Poll week 06

Winkels en bedrijven moeten gewoon geopend zijn tijdens de carnaval
Het blijkt dat het grootste gedeelte van de bewoners van Horst aan de
Maas echte carnavalisten zijn. Een kleine 59 procent was het namelijk oneens
met de stelling dat winkels en bedrijven gewoon haar deuren moesten openen
tijdens deze dagen. “Het leven bestaat namelijk niet uit alleen maar werken”,
zo vertelde Pieter op onze site. Toch waren de reacties van anti-carnavalsfront

niet al te mals. Zo werd de stelling geopperd dat men zelf moest kunnen weten
wanneer vrije dagen op te nemen en wanneer niet. “Ik ben verplicht om vrije
dagen op te nemen omdat de baas carnaval wil vieren, dat is werkelijk van
de zotte!” Bij deze reactie moet wel vermeld worden dat het om een van oorsprong niet-Limburger gaat.

Het gemeentebestuur had moeten kiezen voor een nieuwe
vlag en een nieuw wapen voor de nieuwe gemeente
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Afgelopen dinsdag stond het op de agenda van de raadsvergadering.
De keuze voor het gemeentewapen en de gemeentevlag van de nieuwe gemeente was aan de orde. De raad keurde het voorstel goed om hiervoor wapen
en vlag van de oude gemeente Horst aan de Maas te nemen. Het aannemen van
dit voorstel houdt tevens in dat het bijna onmogelijk wordt om nog terug te komen op de keuze van de naam ‘Horst aan de Maas’ voor de nieuwe gemeente.
De vraag is wat u vindt. De vijf mispelbloemen in de vlag gaven eerst de vijf
schepenbanken Broekhuizen, Ooyen, Lottum, Grubbenvorst en Horst aan. Hier
werd in het verleden recht gesproken. Ze worden nu geacht de vijf voormalige

gemeenten Broekhuizen, Grubbenvorst, Horst, Meerlo en Sevenum voor te stellen. Deze ‘toevallige’ omstandigheid maakt mogelijk weer een en ander goed.
U mag nu rechtspreken.
Kunt u zich verenigen met het besluit van de gemeenteraad? Of had u liever
dat er voor een nieuwe vlag en een nieuw wapen gekozen was, ondanks de vele
praktische en financiële problemen?
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

Uitslag vorige week (week 07) > Bewakingsbeelden van een misdrijf dienen altijd vrijgegeven te worden
in het belang van het onderzoek > eens 92% oneens 8%
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‘The Clash’ begint weer
De tweede voorronde van ‘The Clash of the Coverbands’ vindt aankomende zaterdag plaats in Blok 10. Die
avond zullen drie bands dit Horster podium bestijgen om hun kunsten te vertonen. De formaties hopen tijdens hun
optredens de jury ervan te overtuigen een plaats in de regionale finalerondes te verdienen met als ultiem doel:
Beste coverband van Nederland te worden.

Cultureel Centrum De Wingerd
te Sevenum

Hobbymanifestatie
Zondag 28 februari vindt in
De Wingerd in Sevenum een grote
hobbymanifestatie plaats die wordt
georganiseerd door Nellie Snellen.
Zo’n dertig landelijk bekende demonstratrices en auteurs tonen de
nieuwste technieken op het gebied

van kaarten maken, scrapbooken,
werken met klei, lood en textielverharders, stempelen, enzovoorts.
De Hobbymanifestatie vindt plaats
van 10.00 tot 16.30 uur en is ook
toegankelijk voor rolstoelhouders.
De entree is gratis.

Nideeurew
gio
in

Buiten de vakkundige jury heeft
ook het altijd kritische publiek een
belangrijke stem bij de selectie
van het beste bandtalent. Vanaf
de finalerondes wordt van alle
deelnemers een live-registratie
gemaakt. Elke band krijgt een eigen
single in ‘The Clash Hitlijst’ op www.
theclashofthecoverbands.com waarop
dagelijks gratis gestemd kan worden.

De band van de single met de meeste
stemmen wint ‘The Clash Hitlijst Award
2010’, die zal worden uitgereikt tijdens
de Landelijke Finale. Deze band zal ook
optreden op het grootse ’Leidseplein
LIVE’ in Amsterdam.
De jury beoordeelt de bands
op o.a. techniek, arrangementen,
presentatie en samenspel. De band
gekozen door de vakjury en de band

met de meeste publieksstemmen gaan
door naar de volgende ronde.
De volgende bands zullen die
avond de muzikale strijd met elkaar
aangaan: ‘Die Powerhosen’ een
Schlager coverband uit Venlo, ‘No Dogs
Allowed’ een rock coverband uit Oss
en ‘The Embrassibles’ een New Orleans
Brass coverband uit Afferden. De zaal
is geopend vanaf negen uur ’s avonds.

Gentiaan 15
5975 TG Sevenum
Tel. 06 27 09 14 69

Stofvrij parket schuren
www.kerstenparketteurs.nl

Ruilbeurs in Peelmuseum America
Zondag 28 februari vindt in het
Peelmuseum in America een
ruilbeurs plaats. Tijdens deze
ruilbeurs is een twintigtal

standhouders present met een
grote variatie aan verzamelobjecten. De ruilbeurs wordt gehouden
van 10.00 tot 13.00 uur in ‘De

Kamphut’ aan de Griendtsveenseweg 69 in America.
Voor reservering van een tafel
of voor informatie: 077 464 16 26.

is op zoek naar een

enthousiaste

verkoopmedewerkster
voor gemiddeld 12 tot 15 uur per week.
Wij bieden een prettige werksfeer en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Theaterdebuut Vincent Geers in ’t Gasthoes Horst

Veelbelovende stand-up
comedian

Op zondag 28 februari heeft stand-up comedian Vincent Geers zijn theaterdebuut in Horst. Zijn eerste
cabaretvoorstelling heeft de titel ‘Onder Controle’ meegekregen. De voorstelling van Vincent Geers begint om
20.00 uur. Meer informatie vindt u op www.kukeleku.com. Daar kunt u tevens kaarten reserveren.
Cameretten is in 1966 gestart
als lustrumactiviteit van een studentenvereniging in Delft. Het festival
verwierf in korte tijd naam met
finalisten als Neerlands Hoop (Bram
en Freek) en Don Quishocking.
Vanaf 1988 vindt Cameretten in het
Luxor Theater Rotterdam plaats en
vanaf dan is het verder geprofessionaliseerd. Het festival verhuisde in
2001 naar het nieuwe Luxor Theater
op de ‘Kop van Zuid’, waar in totaal
5.400 bezoekers het festival kunnen
bijwonen. Cameretten is inmiddels
uitgegroeid tot hét onafhankelijke
podium, waar nieuw aanstormend
cabarettalent zich presenteert voor
publiek, jury en pers, met aansprekende winnaars als Brigitte
Kaandorp, Hans Teeuwen en Theo
Maassen. In 2007 won Geers de
jury- en de publieksprijs van het
Cameretten in Rotterdam.

Kritieken Geers
veelbelovend

Gelieve schriftelijke sollicitaties te richten aan:
Doolgaardstraat 8, 5961 TS Horst Tel.: 077-3985651
T.a.v.: Mariëtte van Og

LOONBEDRIJF BRUYNEN B.V.
MAASBREE
Hulsingbroek 2
5993 NE Maasbree
Tel.: (077) 465 15 32
GSM: 06 539 309 57
Fax: (077) 465 38 40

Ook in 2010 staan wij weer voor u klaar met alle
voorkomende loon-, grond- en containerwerkzaamheden.
Zoals nu: mengmest uitrijden direct op gras- of bouwland met
14 m3 Veenhuis Hondengang tanks uitgerust met aan boord
weging en AGR/GPS (geen tussenopslag nodig).
Voor langere afstand aanvoer met 20 m3 tanks, eventueel met bouwland
injecteur, ook uitgerust met aan boord weging en AGR/GPS.
Transport van vaste mest met container of meststrooier,
ook eventueel met AGR/GPS.
Nieuw: snelspitten en eventueel in een werkgang graan of korrel
kunstmest zaaien met pijpen zaaimachine (voordeliger dan ploegen/zaaien).
Vincent Geers houdt zijn theaterdebuut in ’t Gasthoes te Horst
“Hij durft risico’s te nemen, heeft
originele observaties en heeft een
krachtige uitstraling,” aldus de jury.
Na een afgeronde theateropleiding en jaren podiumervaring bij de
Comedy Explosion staat Vincent Geers
aan de vooravond van een grote
carrière. Te beginnen met zijn debuut

‘Onder Controle’. Het is een programma over dingen die anders zijn
dan ze lijken, over macht en dwang
zonder dat je er misschien ook maar
iets van merkt. Maar een ding is
zeker: uw leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Vincent is er klaar voor.
Maar u ook?

Mais zaaien met 8-rijen uitgerust voor toedoening van Physiostartgranulaat of korrel kunstmest (voor zowel snijmais, CCM/korrelmais).
Gras werkzaamheden: zaaien, maaien met Kunn tripelmaaier 9m,
harken, grashakselen oprapen met 2 snijwagens,
grootpakpersen eventueel met multibale pakken 70x1.20m.
Telers let op P-H: strooi Miramag superfijn voor snelle werking.

Voor informatie en opdrachten neem dan contact met ons op.

Voor al uw loon- en grondwerkzaamheden
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De Peterthijssenband
treedt op in Venlo
Op zondag 28 februari geeft De Peterthijssenband uit Horst om 16.00
uur een optreden in ’Theatertje het Venein’ op de Maaskade te Venlo.
De entree is gratis.
Horstenaar Peter Thijssen schrijft
sinds zo’n zeven jaar muziek,
gebaseerd op de gebeurtenissen uit
zijn leven. Vaak zijn liefde, verlangen,
weemoed en pijn belangrijke
onderwerpen.
Met De Peterthijsenband op het
podium zijn muziek en tekst één,

waarbij de muziek de sfeer bepaalt
voor het verhaal. Hij zingt zijn verhalen
in het Horster dialect. Met zijn onlangs
verschenen cd ’Álles ál gezâgd’ heeft
Peter Thijssen een sterk debuutalbum
afgeleverd en hij is daarmee terecht
gekomen van niets op plaats vier in de
Limbo Top 10.

De Locht

Bier brouwen en broodjes bakken
Op zondag 28 februari wordt de authentieke oven in het Bakhuisje weer opgestookt om brood te bakken.
Verder vindt in de smederij een demonstratie siersmeedwerk plaats. Elders op het terrein laten de bierbrouwers zien hoe bier traditioneel gebrouwen wordt. Het museum is tot 1 april open: op woensdag van 14.00
tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Collision rocks
Peterthijssenband treedt op in Venlo

TV opnames Okieson
in Cambrinus
De band Okieson staat zondag 28 februari op het podium van
Cambrinus in Horst, voorafgegaan door het jonge trio OiiO. Dit concert
wordt gefilmd door TV Limburg en begint om 16.00 uur.

Concert Okieson wordt gefilmd door TV Limburg
De muziek van Okieson lijkt
afkomstig van Nashville, Tennessee,
maar ook wel van Austin, Texas.
Dit zijn in ieder geval de plekken waar
Okieson inspiratie vandaan haalt.
De sfeervolle, soms dik aangezette
country-noir komt echter niet van
over de Grote Oceaan, maar van
onder de rook van Nijmegen.
De doorleefd klinkende stem van
frontman Sebastiaan van Bijleveld,
neemt de luisteraar mee op een
muzikale trip door de States. Zijn achtergrond als geluid-/sculptuurkunstenaar komt tot uitdrukking in de sterke

melodieën van de nummers. Ze worden in toom gehouden door Floris de
Jonge, die een gevoelvol drumspel en
een harmonieuze tweede stem levert.
Bassist Ruben Trimbach draagt met
een stevige ondergrond zijn steentje
bij, samen met Paul van Gogh. Daar
waar de muziek van Okieson op cd
een ingetogen sfeer oproept, zetten
deze mannen live op het podium een
paar tandjes bij en gaat de muziek
pas echt leven. De band OiiO opent
rustig met gevoelige folk. Eenvoudige
liedjes omlijst door sferische gitaren,
lichte percussie en vrouwelijke zang.

Collision is een grindcoreband uit Horst aan de Maas. Zangers Wouter Wagemans uit Lottum en Björn Lemmen
uit Horst richtten in 2000 de groep op. “Het liep niet zo met onze eigen bands en we hadden zin in iets nieuws.”
Na een jaartje waren de heren aan elkaar gewend. Hierna maakt de formatie nationale en internationale podia
onveilig met hun extreem harde rock.
Welke muziek maakt de band?
Collision speelt een mix tussen grindcore (grindcore is een extreme metalvariant, verwant aan death Metal),
thrash metal en hardcore-punk.
Wie speelt er in de band (leeftijd en
instrument plus woonplaats)?
Wouter Wagemans - zang, 29 jaar,
Lottum. Job van de Graaf - drums, 30
jaar, Den Bosch. Björn Lemmen - zang,
32 jaar, Horst. Luc van Rens gitaar, 30 jaar, Horst. Boris Janssen bass, 32 jaar, Horst.
Waar treedt de band zoal op?
Collision speelt voornamelijk in
jongerencentra en poppodia, zalen als
013, Dynamo en de Bazart zijn geen
vreemde van ons, maar ook in de
meeste lokale sozen hebben we wel
eens een show gedaan. Ook spelen we
vaker op festivals in binnenen buitenland.
Wie heeft de naam ooit verzonnen?
Onze drummer Job kwam in de begindagen met de bandnaam Collision
Course; omdat dit te lang was (we
wilden tenslotte een bandnaam van
één woord) werd dit omgedoopt tot
simpelweg Collision.
Waar oefenen jullie?
We repeteren momenteel in het
Gasthoes, maar zijn van plan om weer
een eigen oefenruimte te regelen.
Speelt Collision covers of heeft de
band ook eigen nummers?
We spelen voornamelijk eigen num-

Valise voorjaarsworkshops
Vegetatief Vormgeven
Schilderen
Groepsarrangementen
Informatie: (06) 12 69 79 35,
info@valise.nl of kijk op www.valise.nl

atelier & natuur
De Hees 23, 5975 NL Sevenum

(Foto: Orel Kichigai)

mers, deze worden geschreven door
bijna elk bandlid, en worden later met
zijn allen in de oefenruimte uitgewerkt. We zijn niet vies om in onze set
twee of drie covers te spelen die we
zelf erg gaaf vinden.
Wie of welke band is het grote
voorbeeld van Collision?
Slayer uiteraard!
Welk publiek is jullie aanhang?
Voornamelijk het metal publiek,
ook willen er bij onze concerten
af en toe wat hardcore gasten,
alternatief volk of punkers opduiken.
Heeft Collision een eigen site?
Jazeker, neem een kijkje op
www.collisiongrind.nl,
ook zijn we op myspace te vinden:
www.myspace.com/collisiongrind
en zelfs op hyves:
www.collisiongodzilla.hyves.nl!
Hoe vaak treden jullie op?

We spelen gemiddeld 15 keer per jaar.
Het verste optreden van huis was in?
Wenen, 1012 kilometer van Lottum.
Waar zouden jullie nog wel eens
willen spelen?
Op grote Europese festivals als
Graspop, Wacken Open Air en
Download.
Het leukste optreden tot nu toe
was in?
Dat zijn er te veel om op te noemen,
we hebben in oktober twee te gekke
optredens gedaan in Frankrijk waar
iedereen helemaal los ging. Ook het
optreden op het Tsjechische Obscene
Extreme was te gek om te doen.
Ook optredens in Canix, Walhalla en
Steppin’ In zijn altijd een feestje!
Tot slot, hoe lang gaat Collision
door met muziek maken?
Geen idee. Hopelijk op naar de
volgende 10 jaar!

RUNDVLEESPAKKETTEN
Sinds enige tijd verkopen wij vleespakketten rechtstreeks aan de consument. Het vlees is afkomstig
van Blonde d’Aquitaine koeien van ons bedrijf, die in de zomer grazen op de natuurweides van
de Strabrechtseheide in Heeze. Het vlees van deze koeien is van hoge kwaliteit, heeft weinig vet,
en volgens kenners bevat het een lager cholesterolgehalte dan de gemiddelde rundveerassen.

Het vleespakket van 25 kg kost E 7,50

per kg

en bevat o.a. diverse soorten biefstuk, rosbief, entrecote, succade-braad-riblappen,
gehakt, poulet, schenkels, mager soepvlees.

Informatie: Toon Peeters 077-4641686 toonpeeters52@kpnmail.nl
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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 Merlin van Rensch

Talking Business
Onze kledingkasten, roddeldoelwitten, seks, muziek,
uitgaan, ongesteld zijn, de pil
en potentiële-boyfriend-hotties.
Onderwerpen waar wij ons
graag mee bezighouden, goed
gespreksmateriaal dus!
Je kunt je natuurlijk wel
voorstellen dat bij een treinreis
van langer dan twee uur deze
onderwerpen stuk voor stuk
voorbij komen. Druk in gesprek
dus amper in de gaten dat twee
keurige dametjes van een jaar of
zeventig met parelkettinkjes en
perfect zittende permanentjes
naast ons komen zitten. Onze
diepste geheimen werden
besproken. Ook werd de uitgaansavond van de avond ervoor, die
een hoop roddel-gesprek-stof
opleverde uitgebreid en met veel
details besproken. Wat zou
interessant persoon 1 nog met
hottie 2 hebben uitgespookt
vannacht? De door ons vermoedde
spannende activiteiten werden
ook nog even ongegeneerd
verteld. Ook hebben we toch wel
een beetje medelijden met meisje
3 omdat ze eerder naar huis
moest omdat ze de eer had haar
maandelijkse feestje te vieren. De
muziek was de eerste helft zwaarknudde, de tweede helft absoluut
geweldig! Aan de baksteen in ons
hoofd te voelen speelde de
alcohol hier een belangrijke rol in.
Oja, de derde helft was helemaal
geweldig! Perfect couple A zag er
net zoals altijd weer geweldig uit!
Kortom, een avond waar we de
twee-uur-lang-durende-treinreis
gemakkelijk mee vol kregen.
Inmiddels onze eindbestemming
bereikt liepen we nog steeds druk
in gesprek over het perron. Toen
wij opeens een beschrijving van
onszelf hoorden met daarbij een
hoop commentaar over hoe de
jeugd van tegenwoordig wel niet
praat en zich gedraagt. Toen we
omkeken, bleken de metcommentaar-over-de-jeugdhebbende-mensen de twee
keurige, lieve vrouwtjes die naast
ons in de trein zaten te zijn. We
kwamen dus vrij snel achter het
feit dat deze kritiek op ons gericht
was. Oeps, we hadden er tijdens
de ongegeneerde gesprekken
helemaal niet meer aan gedacht
dat deze vrouwtjes naast ons
zaten en van alle sappige details
konden meegenieten. Een wijze
les voor ons is dat wij deze
gesprekken voortaan beter in een
lege coupé kunnen voeren. Toch
liepen wij lachend en natuurlijk
nog altijd druk in gesprek de
stationshal uit, met in ons
achterhoofd de gedachte: Die zien
we nooit meer terug, Later
Alligator!
Mies&Flo

Merlin bij haar thuis
Naam:
Merlin van Rensch
Leeftijd:
18 jaar
Woonplaats:
Horst
Waar zit je op school?
Ik zit op het CITAVERDE College in Horst
en doe een interieur & design-mboopleiding.
Wat is je favoriete muziek?
Dat is zeker rock, zoals AC/DC, The Foo
Fighters en Coldplay, maar ook gewo-

ne muziek, met uitgaan. Trance vind ik
eveneens wel leuk; met Alcatraz is me
dat goed bevallen.
Wat is je favoriete film?
Films met humor en actie, een beetje
zoals Inglorious Bastards.
Wat wil je later worden?
Groot! Hahaha, nee grapje, styliste of
ontwerper. Ik volg nu een heel brede
opleiding, waardoor ik ook gewoon
een eigen bedrijf kan opstarten.
Wat is je favoriete drankje?
Een fris biertje uit Arcen.

Waar ga je uit?
De lange en Blok 10 in Horst op vrijdag. Op zaterdag kijken mijn vrienden en ik waar we stranden, maar
we gaan soms ook wat verder weg,
bijvoorbeeld naar de Time-Out of naar
een of ander leuk feest. Doordeweeks
hangen we lekker bij Liesbeth.
Wat zou je aan jezelf willen
veranderen?
Dat ik ietsje groter was, ik ben nogal
klein.
Wat maakt je woonplaats speciaal?
Dat het altijd erg gezellig is, vooral
met carnaval en andere grotere feesten in het dorp. Dan is iedereen van
de andere dorpen er ook en dat maakt
het gezellig.
Wat zou je willen veranderen aan je
woonplaats?
Niet veel, misschien wat leukere
winkels en een goede buslijn naar de
veiling, ik loop daar in de buurt stage.
In die omgeving werken best veel
mensen die dan net als ik ook een heel
stuk moeten lopen om er te komen.
Waar gaat jouw droomreis naartoe?
Naar een zonnig land.
Hoeveel vrienden heb je op hyves?
Uuhm, even spieken… 279, maar ik zit
niet zo vaak op hyves.
Wat is je favoriete eten?
Uiensoep en moussaka.
Welke hobby’s heb je?
Uitgaan, uitslapen en lekker eten.
Naam van je favoriete (huis)dier?
Snoopie, mijn hond.

Regionale
voorrondes
voorleeswedstrijd

ZONDAG 28 februari a.s.

Wie leest het mooiste voor?
Zaterdag 6 maart weten we
het. Want dan zal de halve
regionale finale van de
Nationale voorleeswedstrijd bij
BiblioNu te Horst plaatsvinden.
Speciale gast in de pauze is
Stef Classens, bekend van
X-factor en Popstar.
De deelnemers zijn de lokale
winnaars van de gemeenten
Horst aan de Maas, Bergen, Mook
en Middelaar, Gennep en Venray.
De drie beste kandidaten gaan
door naar de provinciale finale
op 19 april in Roermond. Tijdens
deze middag, die om half twee
begint, beoordeelt een deskundige jury het voorlezen op
tekstbegrip, tempo, stemgebruik
en contact met het publiek.

GROTE HOBBYMANIFESTATIE

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

Hobbyshop
NELLIE SNELLEN

vof

Markt 23, Sevenum Tel. 077-4672267
Webshop: www.nelliesnellen.com

organiseert Nellie Snellen weer een

in Cultureel Centrum “De Wingerd” te Sevenum

Ca. 30 landelijk bekende auteurs en demonstratrices presenteren hier
weer diverse technieken en producten van het komende creatieve seizoen.
Tijdens de Hobbymanifestatie is onze winkel aan de Markt 23 geopend !!
De Hobbymanifestatie is van 10.00 tot 16.30 uur.
Bij verschillende demonstraties kunt u gebruikmaken van leuke aanbiedingen
die namens ons worden aangeboden.
De entree is vrij.
In De Wingerd is een speciale voorziening voor rolstoelhouders.
Cultureel Centrum “De Wingerd” ligt op de hoek Maasbreeseweg – Den Eigen.

Gezocht woonruimte te huur
Lottum of buitengebied
Tel.: 06 - 30 68 19 88 of voice mail
Vermist uit betaalde garderobe
De Lange op carnavalszaterdag:
legerkleur winterjas met sjaal en
handschoenen, naam staat er in.
A.u.b. terughangen of bel: 077-3985893
Gevraagd solexmonteur
kundig en praktisch (20/40 uur pw)
personeel bediening (weekenden)
reacties na zondag
De Plaggenhut Griendtsveen
06-46116254

Themaavond
loverboys
BiblioNu organiseert in
samenwerking met Synthese een
avond over het thema loverboys.
Deze vindt plaats op donderdag
11 maart om 19.30 uur in de
bibliotheek van Horst.
Het onderwerp wordt geïntroduceerd door Helen Vreeswijk,
schrijfster van bij jongeren populaire romans als Loverboys, Chatroom
en de Stalker. Daarnaast is er een
presentatie van Lei Seuren, die
naast zijn werk bij de politie een
adviesbureau heeft op het gebied
van problemen door seksueel geweld, internetgedrag, loverboys en
huiselijk geweld. Hij gaat in op de
gevaren van internet. Ook vertelt
Seuren over de manier waarop
loverboys contacten leggen, hoe
kinderen zich kwetsbaar maken en
hoe kan worden voorkomen dat zij
slachtoffer worden.
Deze informatieavond is gericht
op jongeren en hun ouders. Entree
3,50 euro; aanmelden is mogelijk
via aanmeldingen@biblionu.nl

Duizendste
lid
Dreksbak.nl
Jongerenwebsite Dreksbak.nl
heeft afgelopen zaterdag haar
duizendste lid verwelkomd.
Om vier minuten voor vier
registreerde ‘Enckie’ zich als lid.
Dreksbak.nl is op 2 mei 2008
officieel gelanceerd, we kunnen
dan ook stellen dat Dreksbak.nl
een begrip is geworden voor de
jeugd in Horst aan de Maas.
De beheerders van de site
zijn door deze mijlpaal in een
feeststemming: “Eerst gaan we
een feestje houden voor de
vrijwilligers die zich al ruim twee
jaar inzetten voor Dreksbak.nl.
Zonder deze mensen had Dreksbak
nooit de 1000 leden kunnen halen.
Vervolgens gaan we in de lente
of zomer een leuk feest geven
voor onze bezoekers, want dat zijn
toch de mensen waar we het voor
doen.”
Dreksbak.nl bevat nieuwsberichten uit de regio, een uitgaansagenda en een forum. De doelgroep is volgens de beheerders
ongeveer 16 tot en met 26 jaar en
alles daarbuiten wat ook van uitgaan houdt. Ook de politici in Horst
aan de Maas weten inmiddels de
jongerensite te vinden: tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen werd
er druk gediscussieerd en geprofileerd op het forum.
Het volgende doel voor de
website? “Voorlopig denken we
nog niet aan de 2000 leden. Zoals
gezegd zijn we vooruit aan het
kijken naar een leuk feest en willen
we daarnaast ook onze site eens
gaan vernieuwen.”

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
25 februari 2010
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Hoe leefbaar is jouw dorp?
Hoe staat het met de leefbaarheid in de
zestien dorpen van de nieuwe gemeente
Horst aan de Maas? Daar is net voor de
zomer van 2009 onderzoek naar gedaan.
Voor de dorpen van de oude gemeente
Horst aan de Maas is het niet de eerste
keer dat dit onderzoek uitgevoerd wordt.
In 1999 en 2005 is het ook uitgevoerd zodat
de resultaten niet alleen onderling vergeleken kunnen worden maar ook in de
tijd. In de ‘nieuwe’ dorpen van Horst aan de
Maas is het onderzoek voor de eerste keer
uitgevoerd.
Ruim 2000 burgers hebben digitaal of
schriftelijk de uitgebreide enquête ingevuld.
Ook 435 jongeren tussen de 12 en 18 jaar
hebben meegewerkt aan dit onderzoek.
Tijdens 4 dorpsgesprekken zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd en verder ingekleurd. Met al die resultaten in het achterhoofd
is het behouden van de leefbaarheid en het zo
mogelijk versterken daarvan in die dorpen het
algemene doel.
De onderzoeksresultaten worden betrokken
bij het opstellen van het collegeprogramma.
Waar gaat de gemeente de komende vier jaar
concreet mee aan de slag? Ook voor dorpsraden bevat het rapport belangrijke informatie
waarmee ze aan de slag kunnen. Naast het
hoofdrapport is er per dorp een dorpsfoto
opgesteld met daarin de onderzoeksresultaten
van het eigen dorp. De rapporten bevatten
een schat aan informatie over datgene wat er
speelt en leeft binnen de dorpen.
Een aantal opvallende zaken uit het onderzoek:
• Inwoners van onze gemeente zijn erg tevreden over hun woning, de directe woonomgeving en hun dorp. Door de jaren heen blijft
de tevredenheid constant. Jongeren zijn nog
iets meer tevreden.
• 98% van de ondervraagden geeft aan zich
veilig te voelen in hun dorp. Dat is een zeer
hoog percentage. In vergelijking met de
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•

•

•
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vorige onderzoeken is het veiligheidsgevoel
(ﬂink) toegenomen. Aandacht wordt gevraagd voor een aantal gevaarlijke verkeerssituaties en onveilige plekken. Te hard rijden,
hondenpoep en rommel op straat zijn zaken
die met voorrang opgepakt moeten worden.
Jongeren vragen ook aandacht voor te hard
rijden en hondenpoep. Jongeren geven ook
aan last te hebben van dronken mensen op
straat of van groepen jongeren. Dit laatste
in opvallend: jongeren hebben last van
andere jongeren. De ondervraagden zien
een bescheiden rol voor zichzelf of voor de
buurt als het gaat om de verbetering van het
veiligheidsgevoel.
67% van de ondervraagden is lid van tenminste een vereniging. Bij de jongeren ligt dit
percentage zelfs op 84% Dit is vergelijkbaar
met 1999 en 2005. 55% is actief als vrijwilliger. Ruim 25% van de jongeren is actief
als vrijwilliger.
Het onderzoek laat zien dat onze inwoners
in vergelijking met 1999 en 2005 beter te
spreken zijn over het voorzieningenniveau in
de dorpen.
96% van de ondervraagden vindt het werk
van een dorpsraad belangrijk. ^% vindt de
belangenbehartiging door de dorpsraad
slecht. Jongeren maken in mindere mate
gebruik van de mogelijkheid om mee te praten over belangrijke zaken in hun dorp. De
meest gebruikte mogelijkheid door jongeren
is zeggen tegen een lid van de dorpsraad.
Dit is ook de mogelijkheid met het grootste
potentieel voor de toekomst.
Het bestuurlijk klimaat (hoe gaat de gemeente om met haar burgers) krijgt anno 2009 een
betere beoordeling dan in 1999 en 2005 nl
een 6,4 tegen 6,1 in 1999 en 5,9 in 2005.
Bijna 90% van de ondervraagden voelt zich
betrokken bij het eigen dorp. 80% is trots op
het dorp. Jongeren zijn nog trotser.

Twee kunnen en
zien meer dan een!
Wijkagenten van Horst werken in koppels

De wijkagenten van de basiseenheid Horst
werken vanaf 1 januari 2010 in koppels.
Aanleiding is de gemeentelijke herindeling
waarbij de voormalige gemeenten Sevenum
en Meerlo-Wanssum bij de gemeente Horst
aan de Maas zijn gevoegd. Het bewakingsgebied van de basiseenheid is nu in tweeën
gedeeld. Aan ieder deel zijn twee wijkagenten gekoppeld.
De gemeentelijke herindeling van de gemeente
Horst aan de Maas had ook consequenties
voor het bewakingsgebied van de politie van de
basiseenheid Horst. Al ruim voor de gemeentelijke herindeling is door de wijkagenten gekeken
hoe het gebied het beste ingedeeld kon
worden. Verschillende opties zijn onderzocht
onder andere door bij andere regio’s te kijken.
Uiteindelijk is gekozen voor een tweedeling van
het bewakingsgebied. Zowel aan Horst-Noord
als ook aan Horst-Zuid zijn twee wijkagenten gekoppeld die al geruime tijd binnen het
gebied werkzaam zijn. Voor de plaatsen:
Griendtsveen, America, Meterik, Hegelsom,
Horst, Melderslo, Tienray, Meerlo en Swolgen
zijn dat Nicole Claessens en Hans van Vulpen
en voor de plaatsen Evertsoord, Kronenberg,

Sevenum, Grubbenvorst, Lottum, Broekhuizen
en Broekhuizenvorst zijn dat Richard van
Brandenburg en Hans Nillesen.
De meerwaarde om voor deze tweedeling van
het gebied te kiezen is onder meer gelegen in
het feit van bereikbaarheid, herkenbaarheid,
reactiesnelheid en kennis van het gebied.
Zoals te zien is wordt ervoor gekozen om op
een innovatieve wijze de koppels onder de
aandacht te brengen. De koppels worden gepresenteerd tegen het licht van enkele bekende
politiekoppels zoals het koppel ‘Vledder en
De Cock’ en ‘Derrick und Harry’. Binnen afzienbare tijd zullen de koppels actief hun wijk in
gaan om meer bekendheid te geven aan deze
nieuwe werkwijze.
Nicole, Hans Nillesen, Richard en Hans van
Vulpen vragen burgers om samen met hen
te werken aan de veiligheid in hun omgeving.
Bij verdachte situaties, vragen of tips zijn de
wijkagenten via een nieuwe e-mail adres:
wijkagenten-horstaandemaas@limburg-noord.
politie.nl te bereiken of via het telefoonnummer
0900 - 8844.
Foto: Brendan van den Beuken

Het volledige rapport evenals de foto’s per
dorp zijn terug te vinden op www.horstaandemaas.nl.

Zwembad de Berkel
Kranestraat 14, 5961 GZ Horst.
tel: 077 - 477 97 25
Rooster vrij zwemmen
Dag/Tijd
Donderdag
18.30-20.00
20.45-21.30

Bad
Beide baden
Zwangerschapszwemmen
Recreatiebad

Vrijdag
12.00-13.30
Beide baden
18.30-20.00
Recreatiebad
Discozwemmen van 19.00 tot 21.00 uur
Zaterdag
14.00-18.00

Beide baden

Zondag
11.00-15.00

Beide baden

Maandag
09.30-11.30
09.30-10.15
11.00-13.30

Recreatiebad
(baby-/peuterzwemmen)
Wedstrijdbad (trimzwemmen)
Wedstrijdbad + v.a. 11.30 uur ook
recreatiebad (goedkoop tarief)

Dinsdag
09.45-10.45
12.00-13.30
13.30-14.15
18.30-20.00

Beide baden
Beide baden
Trimzwemmen
Beide baden

Woensdag
07.30-08.30
09.00-09.45
12.00-15.30

Beide baden
Aqua-varia
Beide baden

Tarieven: € 4,20 (3 t/m 12 jaar € 3,20, kinderen
t/m 2 jaar gratis).
Tip: als u een 10 badenkaart of 25 badenkaart
koopt bent u aanmerkelijk goedkoper uit. Zie
www.horstaandemaas.nl. Hier vindt u ook meer
informatie over de mogelijkheden voor diverse
doelgroepen zoals Hydro Riding, Aqua-joggen,
Aqua-varia, zwemles voor volwassenen en kinderen, Trimzwemmen, Zwangerschapszwemmen,
Baby/Peuterzwemmen, en Vrouwenzwemmen.
Meer informatie: www.horstaandemaas.nl of
Lokale Omroep Reindonk teletextpagina 215.
Discozwemmen: Op vrijdag 26 februari is er
weer discozwemmen van 19.00 tot 21.00 uur.

Foto
van de
week!

Balgooien in Horst: Soms zit het
mee en soms zit het tegen...

Welk afval
wordt de
komende tijd
opgehaald?

Bekendmakingen
Wet Ruimtelijke
Ordening

Zaterdag 27 februari
• Inzameling oud papier America, Horst-Noord,
Lottum, Meerlo, Meterik, Swolgen en Tienray
• Inzameling oude metalen Horst-Noord
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)

Vooraankondiging voorbereiding
projectbesluit herbestemming
pand aan de Kerkstraat 32
te Broekhuizenvorst.
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Horst aan de Maas geven op grond
van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke
ordening, kennis van haar voornemen
om een projectbesluit ex. artikel 3.10 Wet
ruimtelijke ordening (Wro) voor te bereiden
voor herbestemmen van een pand aan de
Kerkstraat 32 te Broekhuizenvorst.

Maandag 1 maart
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum-Noord

Stukken met betrekking tot dit voornemen
liggen niet ter inzage. Evenmin kunnen tegen
dit voornemen zienswijzen worden ingebracht.

Dinsdag 2 maart
• Inzameling restafval omgeving GrubbenvorstNoord en Lottum-Zuid

Wij zijn voornemens dit voornemen
overeenkomstig afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht jo. artikel 3.11
van de Wet ruimtelijke ordening voor te
bereiden.
Dan zal een nieuwe publicatie plaatsvinden,
waarin ook bekend wordt gemaakt wanneer
en waar het ontwerp-projectbesluit ter inzage
ligt (eventueel tezamen met de ontwerpbouwvergunning), wie daartegen op welke
wijze zienswijzen kan indienen en binnen
welke termijn dat dient te geschieden.

Vrijdag 26 februari
• Inzameling restafval Horst-Noord

Woensdag 3 maart
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg en Sevenum
• Inzameling GFT-afval Meerlo, Swolgen en
Tienray
Donderdag 4 maart
• Inzameling restafval omgeving Melderslo en
Horst-Zuid
Vrijdag 5 maart
• Inzameling restafval America en Griendtsveen
• Inzameling oud papier Grubbenvorst
(in Grubbenvorst wordt oud papier op vrijdag ingezameld van 11.00 uur tot 18.00 uur)
Zaterdag 6 maart
• Inzameling oud papier Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
• KGA gemeentewerken 10.00-14.00 uur (alleen
voormalige gemeente Horst aan de Maas)
(in Grubbenvorst wordt oud papier op zaterdag ingezameld van 09.00 uur tot 12.00 uur)
Afvalcontainers
De afvalcontainers dienen uiterlijk 07.00 uur aan
de openbare weg te staan.
Inzameling tuinafval
Iedere zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur kan er
door inwoners van de voormalige gemeente
Horst aan de Maas tuinafval gebracht worden
naar gemeentewerken, Americaanseweg 43.
Het tuinafval dient zelf afgeladen te worden,
denk eraan het benodigde gereedschap
daarvoor ook zelf mee te brengen.
De burgers van de voormalige gemeente
Sevenum en Meerlo, Tienray en Swolgen
kunnen hun tuinafval brengen naar het
milieustation in Venlo, respectievelijk Venray.
Zie hiervoor de informatie in de gemeentegids
op blz. 23 tot en met 33.
Inzameling klein gevaarlijk afval (kga)
Iedere eerste en derde zaterdag van de maand
van 10.00 tot 14.00 uur kan er door inwoners
van de voormalige gemeente Horst aan de
Maas klein gevaarlijk afval gebracht worden
naar de chemokar bij gemeentewerken.
De burgers van de voormalige gemeente
Sevenum en Meerlo, Tienray en Swolgen
kunnen hun kga brengen naar het milieustation
in Venlo, respectievelijk Venray. Zie hiervoor de
informatie in de gemeentegids op blz. 23 tot en
met 33.
Om voor burgers van de voormalige gemeente
Horst aan de Maas te kunnen zien onder welke
afvalroute u valt kunt u de kalender 2010 raadplegen (zie stratenregister).
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 - 477 97 77 of raadpleeg:
www.horstaandemaas.nl.

Vooraankondiging voorbereiding
projectbesluit oprichten bedrijfsruimte aan de Helenaveenseweg 5
te Sevenum.
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Horst aan de Maas geven op grond
van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke
ordening, kennis van haar voornemen
om een projectbesluit ex. artikel 3.10 Wet
ruimtelijke ordening (Wro) voor te bereiden
voor oprichten van een bedrijfsruimte aan de
Helenaveenseweg 5 te Sevenum.
Stukken met betrekking tot dit voornemen
liggen niet ter inzage. Evenmin kunnen
tegen dit voornemen zienswijzen worden
ingebracht.
Wij zijn voornemens dit voornemen
overeenkomstig afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht jo. artikel 3.11
van de Wet ruimtelijke ordening voor te
bereiden.
Dan zal een nieuwe publicatie plaatsvinden,
waarin ook bekend wordt gemaakt wanneer
en waar het ontwerp-projectbesluit ter inzage
ligt (eventueel tezamen met de ontwerpbouwvergunning), wie daartegen op welke
wijze zienswijzen kan indienen en binnen
welke termijn dat dient te geschieden.
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening en ontwerpbesluit lichte bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst
aan de Maas zijn voornemens om met
toepassing van artikel 3.23 Wet ruimtelijke
ordening (Wro) ontheffing te verlenen
van het bepaalde in het bestemmingsplan
‘Maaskernen’, voor het oprichten van een
tuinberging met overkapping op het adres
Molenberg 7, 5872 AJ Broekhuizen,
kadastraal bekend Broekhuizen, sectie D,
nummer 926.
De aanvraag om lichte bouwvergunning
voldoet aan de criteria vermeld in artikel
4.1.1, lid 1. sub a Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) om met toepassing van artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening (Wro) ontheffing te
kunnen verlenen.
Het ontwerpbesluit tot verlening van
ontheffing en bouwvergunning en alle
daarop betrekking hebbende stukken
ligt overeenkomstig afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht met ingang van
25 februari 2010 tot en met 7 april 2010 voor
een ieder ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur in de informatiehoek in

het gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Gedurende de ter inzage termijn van het
ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en
bouwvergunning kunnen belanghebbenden
zienswijzen kenbaar maken, (bij voorkeur)
schriftelijk aan burgemeester en wethouders
van Horst aan de Maas, Postbus 6005,
5900 AA Horst of mondeling bij het team
Vergunningen.
Ontwerp-besluit ontheffing
artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening
en ontwerp-besluit reguliere
bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas zijn voornemens om met toepassing van
artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening (Wro)
ontheffing te verlenen van het bepaalde in het
bestemmingsplan ‘Buitengebied deelgebied
II’, voor het oprichten van een bijgebouw op
het adres Kranestraat 99a, 5961 GX Horst,
kadastraal bekend Horst, sectie M, nummer
2.642.
De aanvraag om reguliere bouwvergunning
voldoet aan de criteria vermeld in artikel 4.1.1.,
lid 1, onder a Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) om met toepassing van artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening (Wro) ontheffing te
kunnen verlenen.
Het ontwerpbesluit tot verlening van
ontheffing en bouwvergunning en alle
daarop betrekking hebbende stukken ligt
overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht met ingang van 25 februari
2010 tot en met 7 april 2010 voor een ieder ter
inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur in de informatiehoek in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Gedurende de ter inzage termijn van het
ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en
bouwvergunning kunnen belanghebbenden
zienswijzen kenbaar maken, (bij voorkeur)
schriftelijk aan burgemeester en wethouders
van Horst aan de Maas, Postbus 6005,
5900 AA Horst of mondeling bij het team
Vergunningen.
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.22
Wet ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas zijn voornemens om met toepassing
van artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening
(Wro) ontheffing te verlenen van het bepaalde
in het bestemmingsplan ‘Buitengebied,
deelgebied III’, voor het tijdelijk in gebruik
nemen van de gronden zijnde als feestterrein
gedurende de periode van 25 juni 2010 t/m 10
juli 2010 (OLS-feest) zoals aangegeven op de
situatietekening behorende bij het ontwerpbesluit. Het betreft de volgende percelen,
kadastraal bekend Grubbenvorst, sectie L,
nummers 730 + 731 + 732 + 540 + 544 + 522 +
523 + 525 + 527 + 529 + 528 + 542 + 541.
Het ontwerpbesluit tot verlening van
ontheffing en alle daarop betrekking hebbende
stukken ligt overeenkomstig afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht met ingang
van 25 februari 2010 tot en met 7 april 2010
voor een ieder ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur in de informatiehoek in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Gedurende de ter inzage termijn van het
ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing
kunnen belanghebbenden zienswijzen
kenbaar maken, (bij voorkeur) schriftelijk aan
burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas.

Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van Horst
aan de Maas zijn voornemens om met
toepassing van artikel 3.23 Wet ruimtelijke
ordening (Wro) ontheffing te verlenen
van het bepaalde in het bestemmingsplan
‘Peelkernen’, voor het vestigen van een
kantoor in een bestaande woning gelegen aan
de Molenstraat 2, 5961 EP Horst, kadastraal
bekend Horst, sectie N, nummer 1091.
Het schriftelijk verzoek voldoet aan de criteria
vermeld in artikel 4.1.1, lid 1. sub i Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) om met toepassing
van artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening
(Wro) ontheffing te kunnen verlenen.
Het ontwerpbesluit tot verlening van
ontheffing en alle daarop betrekking
hebbende stukken ligt overeenkomstig
afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht met ingang van 25 februari
2010 tot en met 7 april 2010 voor een ieder
ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur in de informatiehoek in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Gedurende de ter inzage termijn van het
ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing
kunnen belanghebbenden zienswijzen
kenbaar maken, (bij voorkeur) schriftelijk
aan burgemeester en wethouders van Horst
aan de Maas, Postbus 6005, 5900 AA Horst
of mondeling bij het team Vergunningen.
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van Horst
aan de Maas zijn voornemens om met
toepassing van artikel 3.23 Wet ruimtelijke
ordening (Wro) ontheffing te verlenen
van het bepaalde in het bestemmingsplan
‘Peelkernen’, voor het anders in gebruik
mogen nemen van twee ruimten op de eerste
en tweede verdieping zuidelijks gelegen van
het appartementencomplex Doolgaard III
op het perceel Doolgaardstraat 38, 5961 TS
Horst, kadastraal bekend Horst, sectie R
nummer 1038.
Het schriftelijk verzoek voldoet aan de criteria
vermeld in artikel 4.1.1, lid 1. sub i Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) om met toepassing
van artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening
(Wro) ontheffing te kunnen verlenen.
Het ontwerpbesluit tot verlening van
ontheffing en alle daarop betrekking
hebbende stukken ligt overeenkomstig
afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht met ingang van 25 februari
2010 tot en met 7 april 2010 voor een ieder
ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur in de informatiehoek in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Gedurende de ter inzage termijn van het
ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing
kunnen belanghebbenden zienswijzen
kenbaar maken, (bij voorkeur) schriftelijk
aan burgemeester en wethouders van Horst
aan de Maas, Postbus 6005, 5900 AA Horst
of mondeling bij het team Vergunningen.
Vooraankondiging voorbereiding
projectbesluiten
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas geven op grond van artikel 1.3.1 van
het Besluit ruimtelijke ordening kennis van
haar voornemen om een projectbesluit ex
artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening voor te
bereiden voor:
• Het oprichten van een openluchtschakel
station met dienstengebouw ten behoeve

van de nieuwbouw van een 150 kV-station,
op de percelen kadastraal bekend gemeente
Grubbenvorst, sectie L, nummers 671
en 721, gelegen aan de Horsterweg in
Grubbenvorst in het projectvestigingsgebied
glastuinbouw Californië.
• Het oprichten van een 20 kVschakelstation
met twee trafo’s en een bedieningsruimte
ten behoeve van de nieuwbouw van een
150 kV-station, op de percelen kadastraal
bekend gemeente Grubbenvorst, sectie
L, nummers 671 en 721, gelegen aan
de Horsterweg in Grubbenvorst in het
projectvestigingsgebied glastuinbouw
Californië.
• Het oprichten van een tuinbouwkas op
het perceel kadastraal bekend gemeente
Grubbenvorst, sectie L, nummer 672,
plaatselijk bekend Witveldweg 33 in
Grubbenvorst.
Stukken met betrekking tot deze voornemens
liggen niet ter inzage. Evenmin kunnen
tegen dit voornemen zienswijzen worden
ingebracht.
We zijn van plan om deze voornemens
overeenkomstig afdeling 3.4 Algemene
wet bestuursrecht juncto artikel 3.11 Wet
ruimtelijke ordening voor te bereiden.
Dan zal een nieuwe publicatie plaatsvinden
waarin ook bekend wordt gemaakt wanneer
en waar de ontwerpprojectbesluiten ter
inzage liggen, wie daartegen op welke wijze
zienswijzen kan indienen en binnen welke
termijn die zienswijzen ingediend moeten
worden.
Deze kennisgeving wordt tevens op
de gemeentelijke website geplaatst
(www.horstaandemaas.nl).
Horst, 25 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
Ontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding
intensieve veehouderij Mackayweg 4
Tienray’

in de informatiehoek van het gemeentehuis,
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden
van de informatiehoek zijn van maandag
08.00-12.00 uur en van 14.00-20.00 uur en
van dinsdag tot en met vrijdag van 08.0012.00 uur.
Het ontwerpbestemmingsplan met
bijbehorende stukken is ook in te zien op de
gemeentelijke website www.horstaandemaas.
nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijzen
Gedurende voormelde termijn van
terinzagelegging kunnen door een ieder bij
voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling,
gemotiveerde zienswijzen met betrekking
tot het ontwerpbestemmingsplan naar voren
worden gebracht. Schriftelijke zienswijzen
kunnen worden verzonden naar de
gemeenteraad van Horst aan de Maas, postbus
6005, 5960 AA Horst. Voor het geven van een
mondelinge zienswijze kan tijdens de periode
van terinzagelegging contact opgenomen
worden met mevrouw K. Thissen van het team
Vergunningen via telefoonnummer
077 - 477 95 58.
Horst 25 februari 2010.
College van burgemeester en wethouders,
Ir. C.H.C. van Rooij, wnd. Burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Milieu
Bekendmaking melding in het kader van
de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een
milieuvergunning niet (meer) vereist. Voor
deze inrichtingen gelden algemene regels, die
nodig zijn ter bescherming van het milieu.
Dergelijke inrichtingen zijn wel verplicht om
hun activiteiten te melden. Deze melding
dient Burgemeester en wethouders bekend te
maken. Daarom maken zij bekend dat bij hen
is binnengekomen:
Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit (algemene regels) milieubeheer. Deze
melding is,
Ingediend op:
Betreft:

5 februari 2010
plaatsen van warmtekracht
installatie
Aanvrager:
Essent Warmte bv
Adres Inrichting: Dwarsweg 4a te Meterik

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Horst aan de Maas maken ter
voldoening aan artikel 3.8 Wet ruimtelijke
ordening bekend dat, overeenkomstig
afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht,
met ingang van 26 februari 2010 tot en met
8 april 2010 voor een ieder het ontwerp van
het bestemmingsplan “Uitbreiding intensieve
veehouderij Mackayweg 4 Tienray” ter inzage
ligt. Het ontwerpbestemmingsplan bestaat
uit een verbeelding, regels en een toelichting
met bijlagen.

Ter inzage en nadere informatie
De stukken die betrekking hebben op deze
bekendmaking liggen ter inzage van 26
februari 2010 tot en met 25 maart 2010.

Toelichting
Het bestemmingsplan heeft betrekking
op de samenvoeging van twee agrarische
bouwkavels tot één agrarische bouwkavel
ten behoeve van het pluimveebedrijf op de
locatie Mackayweg 4 in Tienray. Met deze
samenvoeging ontstaat de mogelijkheid
om een nieuwe pluimveestal en een nieuwe
voeropslagloods bij het pluimveebedrijf te
bouwen.

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
tel. 077 - 477 97 77.

Het plangebied betreft de percelen kadastraal
bekend gemeente Meerlo, sectie K, nummers
543, 544 en 599 en de gedeeltelijke percelen
sectie K, nummers 545 en 598 en omvat
het bestaande pluimveebedrijf aan de
Mackayweg 4 en het ten zuidoosten daarvan
gelegen perceel (tot aan de Rijnbroekerloop).
Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan met
bijbehorende stukken kan gedurende de
termijn van terinzagelegging worden ingezien

U kunt de betreffende stukken inzien in de
informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden
van de informatiehoek zijn gelijk aan de
openingstijden van het gemeentehuis:
maandag van 8.00 tot 19.00 uur en dinsdag tot
en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Beroepmogelijkheden
Burgemeester en wethouders hoeven
geen besluit te nemen over deze melding.
Zodoende gelden hiervoor dus ook geen
beroepmogelijkheden.
Bekendmaking melding in het kader van
de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een
milieuvergunning niet (meer) vereist. Voor
deze inrichtingen gelden algemene regels, die
nodig zijn ter bescherming van het milieu.
Dergelijke inrichtingen zijn wel verplicht om
hun activiteiten te melden. Deze melding
dient Burgemeester en wethouders bekend te
maken. Daarom maken zij bekend dat bij hen
is binnengekomen:

Ter inzage en nadere informatie
De stukken die betrekking hebben op deze
bekendmaking liggen ter inzage van 26
februari 2010 tot en met 25 maart 2010.

Bekendmaking ontwerpbeschikking
milieuvergunning in het kader van de
Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is
een aanvraag om milieuvergunning
binnengekomen. Zij zijn van plan deze
milieuvergunning te verlenen en hebben
in eerste instantie een ontwerpbeschikking
opgesteld. In het belang van de bescherming
van het milieu zijn in de ontwerpbeschikking
voorschriften opgenomen. Het betreft de
volgende ontwerpbeschikking(en):

U kunt de betreffende stukken inzien in de
informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden
van de informatiehoek zijn gelijk aan de
openingstijden van het gemeentehuis:
maandag van 8.00 tot 19.00 uur en dinsdag tot
en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Bedrijfsactiviteiten: Vleesvarkenshouderij
en biggenopfok
Aanvrager:
Mts. H.J. en D.H.
Baeten-van Lier
Adres inrichting:
Gelderdijk 29
Sevenum
Datum aanvraag:
23 december 2009

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
tel. 077 - 477 97 77.

Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage van 26
februari 2010 tot en met 8 april 2010.

Een melding in het kader van het
Activiteitenbesluit (algemene regels)
milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
21 januari 2010
Betreft:
Bestratingsbedrijf
Aanvrager:
Van Rengs Bestratingen BV
Adres Inrichting: Hoebertweg 6 America

Beroepmogelijkheden
Burgemeester en wethouders hoeven
geen besluit te nemen over deze melding.
Zodoende gelden hiervoor dus ook geen
beroepmogelijkheden.
Bekendmaking ontwerpbeschikking
hogere grenswaarde in het kader van de
Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend, dat
zij het voornemen hebben om een hogere
grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder te
verlenen voor een nieuwbouwwoning aan de
Hoebertweg ongenummerd te America.
Kadastraal bekend als Horst sectie L nummer
1123 gedeeltelijk.
Ter inzage en nadere informatie
Het ontwerpbesluit en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 26 februari
2010 tot en met 8 april 2010.
U kunt de betreffende stukken inzien in de
informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden
van de informatiehoek zijn gelijk aan de
openingstijden van het gemeentehuis:
maandag van 8.00 tot 19.00 uur en dinsdag tot
en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.
Voor meer informatie of wanneer u de stukken
op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u het
beste contact opnemen met de heer
J. Huijs van de afdeling Vergunningen via
tel. 077 - 477 97 77.
Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de inzage
termijn mondeling of schriftelijk zienswijzen
over de ontwerpbeschikking naar voren
brengen. Het indienen van zienswijzen per
email is vooralsnog niet mogelijk.
U kunt uw schriftelijke zienswijzen richten
aan Burgemeester en wethouders. Voor het
inbrengen van uw mondelinge zienswijze dient
u een afspraak te maken via de heer J. Huijs
van de afdeling Vergunningen.
Ingekomen brieven met zienswijzen en
verslagen van mondeling ingebrachte
zienswijzen worden bij de andere stukken ter
inzage gelegd.

U kunt de betreffende stukken inzien in
de informatiehoek van het gemeentehuis
aan het Wilhelminaplein 6 in Horst. De
openingstijden van de informatiehoek
zijn gelijk aan de openingstijden van het
gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00
uur en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00
uur tot 17.00 uur.
Voor meer informatie of wanneer u de
stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u het beste contact opnemen met de
heer J. Huijs van de afdeling Vergunningen
via tel. 077 - 477 97 77.
Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de inzage termijn
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze
over de ontwerpbeschikking naar voren
brengen. Het indienen van zienswijzen per
email is vooralsnog niet mogelijk. U kunt
uw schriftelijke zienswijzen richten aan
Burgemeester en wethouders. Voor het
inbrengen van uw mondelinge zienswijze
dient u een afspraak te maken via de heer
J. Huijs van de afdeling Vergunningen.
Wanneer u het niet op prijs stelt dat uw
persoonlijke gegevens bekend worden dan
kunt u dat aangeven in uw brief waarin u uw
zienswijzen weergeeft.
Ingekomen brieven met zienswijzen en
verslagen van mondeling ingebrachte
zienswijzen worden bij de andere stukken ter
inzage gelegd. Burgemeester en wethouders
stellen de inrichtinghouder zo nodig in
de gelegenheid om te reageren op de
zienswijzen.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de
zienswijzen bij het nemen van een definitief
besluit. Het instellen van beroep is slechts
mogelijk voor belanghebbenden.
Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs
kan worden verweten dat hij geen zienswijze
tegen de ontwerpbeschikking naar voren
heeft gebracht, kan geen beroep instellen. Uit
de bestuurspraktijk blijkt vooral dat beroep
kan worden ingesteld als ook zienswijzen
tegen de ontwerpbeschikking zijn ingediend.
Horst, 25 februari 2010.
College van burgemeester en wethouders,

Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken
de zienswijzen bij het nemen van een
definitief besluit. Tegen het definitieve
besluit kan bezwaar worden ingediend. De
reactie/heroverweging van burgemeester
en wethouders wordt verwoord in een
beschikking op bezwaar. Het instellen van
beroep, bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, tegen de beschikking op
bezwaar is mogelijk voor belanghebbenden.
Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs
kan worden verweten dat hij geen zienswijze
tegen het ontwerpbesluit en geen bezwaar
tegen de definitieve beschikking naar voren
heeft gebracht, kan geen beroep instellen.

ir. C.H.C. van Rooij, wnd. burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag lichte bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om lichte
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het vergroten van een woonhuis met een
uitbouw op het perceel gelegen aan de
E. Dorsstraat 18 te Grubbenvorst, door de
heer H. Klaassen te Grubbenvorst.
• Het oprichten van een berging op het perceel
gelegen aan de Hoofdstraat 47 te Meerlo,
door de heer T. van de Water te Meerlo.
• Het vergroten van een woonhuis op het
perceel gelegen aan de Americaanseweg 74
te Horst, door de heer W. Peeters te Horst.
• Het verbouwen van een woonhuis op het
perceel gelegen aan de Grubbenhove 9 te
Grubbenvorst door mevrouw P. Bourdrez
te Grubbenvorst.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren
worden ingediend.
Aanvraag reguliere bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om reguliere
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het oprichten van een garage/berging op
het perceel gelegen aan de Veerweg 1a te
Lottum, door de heer J.H.M. Gommans te
Lottum.
• Het oprichten van een bedrijfsgebouw
op het perceel gelegen aan de Losbaan te
Grubbenvorst, door Mts. Hendrikx – van
de Laak te Lottum.

Broekhuizen, door de heer E. Jeucken te
Broekhuizen.
• Het oprichten van een kweektunnel gelegen op
het perceel aan de Horsterdijk 73 te Lottum
dor de heer B. Daniels te Lottum.
(Bovengenoemde bouwvergunningen zijn
verstuurd op 25 februari 2010 )

•

Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit
is betrokken kan ingevolge de Algemene Wet
Bestuursrecht daartegen bij Burgemeester en
Wethouders van Horst een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending
van de betreffende vergunning. Een bezwaarschrift schorst de werking van de vergunning
niet. De indiener van een bezwaarschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank
Roermond (sector bestuursrecht, Postbus 950,
6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn
kosten verbonden.

•

Horst, 25 februari 2010.
De waarnemend burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en) /
ontheffing(en)

•

•

De besluiten liggen ter inzage van 26 februari
2010 t/m 9 april 2010.
Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes
weken na de dag van deze bekendmaking (27
februari 2010) een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en
tenminste bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar;
- dagtekening.
Het moet worden ingediend bij
- de burgemeester voor evenementen- en exploitatievergunningen en bij
- het College van B&W voor de overige vergunningen / ontheffingen.

De volgende aanvrage(n) liggen ter inzage

Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

Evenementenvergunning
• Stichting Aangespannen Evenementen
Noord Limburg voor het organiseren van de
Nationale Samengestelde Menwedstrijden
op 24 en 25 april 2010 op het Ruiterterrein
Kasteelse Bossen te Horst.

Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend:

Exploitatievergunning
• Mevrouw P.E.M. Siebers voor het exploiteren
van Boscafé Het Maasdal, Tienrayseweg 10b,
5961 NL Horst.

Lichte bouwvergunning
• Het oprichten van een carport op het
perceel gelegen aan Hoefnagelsplein 4 te
Griendtsveen, door de heer J. van der
Heijden te Griendtsveen.

U kunt de betreffende stukken inzien van 26
februari 2010 tot en met 12 maart 2010 tijdens
de openstellingsuren van het gemeentehuis.
Gedurende deze termijn kunt u over deze
aanvrage(n) mondeling of schriftelijk een
zienswijze naar voren brengen: mondeling
bij de Afdeling Vergunningen en schriftelijk
bij het gemeentebestuur, t.a.v. de Afdeling
Vergunningen.

Reguliere bouwvergunning
• Het oprichten van een bijgebouw (garage
met overdekt terras) op het perceel gelegen
aan de Waterstraat te Horst, door de heer
Hellegers te Horst.
• Het vergroten van een woonhuis op het perceel gelegen aan de Blauwververstraat 35 te
Horst, door de heer W.R. Gierveld te Horst.
• Het oprichten van een tunnelkas op het
perceel gelegen aan de Horsterweg 23c te

•

wedstrijden op 13 en 14 maart 2010 op een
terrein aan de Hoogheide te Lottum.
Stichting OJC Walhalla voor het houden van
Prilpop op 2 t/m 5 april 2010 in en rondom
het soosgebouw aan de Donkstraat 24 te
Sevenum.
HBSV ’t Trefpunt voor het houden van een
veldronde handboogschieten op 2 mei 2010 in
buiten- en bosgebied Tienray.
Gemengde Zangvereniging Con Brio voor het
houden van een korendag op 24 mei 2010 in
Lambertuskerk en op het Wilhelminaplein in
Horst.
LinQ Events voor het houden van Alcatrazz
op 5 juni 2010 nabij Kasteelruïne ter Horst te
Horst.
Vriendenclub de Oldtimers voor het houden
van een oldtimerfestival op 1 augustus 2010
op het ruiterterrein in de Kasteelse Bossen te
Horst.

Bekendmaking
beleidsregels
Vaststellen ‘Beleidsregels terrassen
Horst aan de Maas’
De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders, ieder voor zover het hun
bevoegdheden betreft, maken bekend dat ze in
hun vergadering van 2 februari 2010 hebben
vastgesteld de ‘beleidsregels terrassen Horst
aan de Maas’. De beleidsregels bevatten regels
t.a.v. terrassen in de oude gemeente Horst aan
de Maas. Voor de nieuwe gemeente zal op basis
van harmonisatie nog nieuw beleid worden
vastgesteld.
De beleidsregels treden in werking op 5 maart
2010 en liggen voor een ieder ter inzage in de
informatiehoek van het gemeentehuis. U kunt
de beleidsregels ook inzien via de website www.
Horstaandemaas.nl .

Aqua
joggen
Meer dan lopen in het water!
Aqua Joggen is het uitvoeren van loopbewegingen in diep water op stimulerende
muziek. Hierbij draagt men een wetbelt.
Dit is een speciale drijfriem die ervoor zorgt
dat men eenvoudig rechtop kan blijven in het
water zonder de bodem te raken. Ook worden er allerlei spierversterkende oefeningen
gedaan voor armen, benen en de romp.
Het water zorgt voor een effectieve training
zonder overbelasting van spieren en gewrichten. Een les bestaat uit een warmingup, een trainingsdeel en een cooling-down.
Doel
• Opbouwen en verbeteren van uw conditie.
• Werken aan uw figuur door gerichte spierversterkende oefeningen.
• Veelzijdig bewegen.
Voor wie?
Voor volwassenen van alle leeftijden die
actief willen bewegen. Omdat het in het
diepe bad plaatsvindt, moet men ondanks
de wetbelt wel over een redelijke zwemvaardigheid beschikken. Ook is Aqua Joggen
geschikt voor mensen met gewrichtsklachten
of bij herstel na een blessure.
Wij bieden
Een gevarieerd aanbod van loop- en
bewegingsvormen. Regelmatig gebruik van
diverse materialen om de oefeningen te
verzwaren. Instructie van een gediplomeerde
zwemonderwijzer.
Waar?
In het wedstrijdbad met een waterdiepte
van 2 meter en een watertemperatuur van
± 27°C.
Kosten
Inschrijfkosten								
			€ 5,00
Paskosten ( eenmalig)
€ 5,00
Cursus (10 lessen van ¾ uur)
Inclusief huur van een wetbelt		€ 52,50
Bij bezit van een eigen wetbelt € 42,50
Wanneer?
Dag/Tijd
Maandag
10:15-11:00 uur
Woensdag
9:45-10:30 uur

Bad
wedstrijdbad
wedstrijdbad

Tijdens de schoolvakanties is er geen Aqua
Joggen!

Besluit(en):
Horst, 25 februari 2010.
Evenementenvergunning
• WVN (Wedstrijd vereniging Nederland),
Veldweg 15a, 5431 CH Cuijk namens MC
Lottum, voor het organiseren van motorcross

College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, wnd. burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Informatie
Aan de kassa van het zwembad.
Bellen kan ook! 077 - 477 97 25
Wijzigingen voorbehouden

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 telefonisch 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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Interesse in deelname aan
Floriade groeit
Tijdens de Floriade 2012 kunnen bezoekers het Floriadeterrein bekijken vanuit de lucht. De komst van de
grootste kabelbaan van Nederland met een lengte van 1,1 kilometer is definitief. Daarnaast kunnen bezoekers ook
gebruik maken van duurzame treintjes die op het terrein rondrijden waardoor de vijf themavelden gemakkelijk
bereikbaar zijn. Directeur Paul Beck is blij met de komst van eerder genoemde vervoersmiddelen. Minder goed ter
been zijnde bezoekers kunnen straks zonder problemen alle themavelden bezoeken.

Deelname Pakistan
contractueel
vastgelegd
Naast de komst van de kabelbaan
en duurzame treintjes, is Pakistan
het eerste land dat een contract voor
deelname aan de Floriade 2012 heeft
ondertekend. Participanten projectmanager André van Hamersveld:
“We hopen dat we uiteindelijk zo’n 25
deelnemende landen mogen begroeten. Zo’n 13 landen zijn inmiddels
geregistreerd en van sommige landen
hebben we al voorlopige ontwerpen
binnen. Van sommige landen hebben
we nog niets vernomen maar dat
heeft ook enige tijd nodig. Zo hebben

Frankrijk, Italië en Engeland nog niet
gereageerd maar die doen zeker mee.
Besluitvorming over deelname vanuit
deze landen is vaak iets trager maar
dat was ons bekend.”

Grootste inzending
komt van Nordrhein
Westfalen
Op de vraag waarom de Verenigde
Staten en de Scandinavische landen
niet op een Floriade verschijnen zegt
André: In de Verenigde Staten mag
alleen op particulier initiatief deelgenomen worden aan evenementen
als de Floriade. Zij hebben nog nooit
meegedaan want overheidsgelden

mogen niet zomaar ingezet worden
om een bepaalde sector te promoten. Ik kan me echter wel voorstellen
dat van particulieren wel interesse
bestaat om deel te nemen aan de
Floriade. Naast Amerika zou ik ook
graag Scandinavische landen op het
Floriadeterrein willen begroeten, dat is
ons tot nu toe nog niet gelukt.”
Maar of Amerika en de
Scandinavische landen nu wel of niet
komen, Floriade-directeur Paul Beck
merkt op dat de Euregio een groeiende interesse heeft tot deelname.
“We verwachten van Nordrhein
Westfalen de grootste inzending.
Gesprekken daarover zijn in een vergevorderd stadium. Ook vanuit de directe
omgeving komen nog steeds initiatie-

ven binnen. We zullen de komende tijd
alle aanvragen en verzoeken filteren
om een zo uitgebalanceerd mogelijk
programma te kunnen samenstellen.”

20 juni weer een
Floriade Invites
De komende maanden zullen
bezoekers aan het Floriadeterrein het
gebied steeds verder zien ontwikkelen. Wanneer in maart de goedkeuring
er is voor de bouw van de Villa Flora,
kan de schop de grond in. De bouw
van de Innovatoren is inmiddels door
de provincie Limburg gegund aan BAM
utiliteitsbouw BV. Wanneer de toren er
eenmaal staat, zal deze als landmark
en baken dienen in het gebied.
Op zondag 20 juni vindt weer een
Floriade Invites plaats. Iedereen die
geïnteresseerd is in de Floriade kan die
dag een kijkje komen nemen naar de
vorderingen op en rond het Floriadeterrein.

Kunstijsbaan op parkeerplaats Phicoop Jumbo
Afgelopen vrijdag stond op de
parkeerplaats van Phicoop Jumbo
in Sevenum een kunstijsbaan.
Deze was geplaatst door Unilever,
leverancier van Unox producten
aan de Sevenumse grootgrutter.
Van 12.00 tot 18.00 uur mochten
kinderen tot 15 jaar gratis gebruik
maken van de kunstijsbaan.
Zo’n 400 kinderen maakten van
de gelegenheid gebruik. Het ontbrak
de kinderen aan niets. “Unox had
bovendien een kraampje geplaatst
waar de jonge schaatsers erwtensoep en een broodje knak kregen
aangeboden.
Medewerkers van onze winkel
zorgden voor de bezetting van de
kraam. Ook hebben we nog een
springkussen geplaatst waar veelvuldig gebruik van werd gemaakt,” laat
Renate Vullings, directiesecretaresse
bij Phicoop Jumbo weten.

Starters
in de regio
Heuts Technical
Support
Bedrijf

Heuts
Technical Support
Eigenaar Roger Heuts
Adres
van Goghstraat 48
Horst
Telefoon 06 53 39 34 10
E-mail
heutstechnical
support@gmail.com
Website Sector
Metaal
Start
04 februari 2010

alle competenties
in huis
Activiteiten:
Industriële dienstverlening,
projectmanagement en jobfinding. Wij kunnen het hele
preventief onderhoud van
bedrijven overnemen. Tevens
doen we revisie van machines,
klein constructiewerk en
ventilatietechniek. Verder
bereiden we projecten voor,
begeleiden en/of sturen
werkzaamheden aan, met als
specialisatie Rotating Equipment.
Tevens zoeken we voor reintegratiebureaus naar werkplekken voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
Doelgroep:
Het midden- en kleinbedrijf
in de hele regio.

Schaatsvermaak op de parkeerplaats bij Phicoop Jumbo in Sevenum

Onderscheidend vermogen:
Door een uitgebreid netwerk,
en samenwerking met andere
bedrijven, hebben we alle
competenties in huis en kunnen
we een totaalpakket aanbieden.
Hierdoor kunnen bedrijven zich
blijven concentreren op hun
kernactiviteiten. We zullen altijd
blijven zoeken naar de meest
rendabele oplossing omdat het
niet gaat om die ene opdracht
maar een lange termijnrelatie,
gebaseerd op vertrouwen en
deskundigheid. Dat is onze
kracht.

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

BOSPLANTSOEN maat 60/90

06 22944564 of 077 4678186

ZONNESTUDIO
Tel. 077 - 398 35 53
www.wellnessanco.nl
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Peelrunners bereiden zich voor op Venloop
Donderdagavond 18 februari: een buitenstaander zou zich afvragen wat er zich op het Hoogveld afspeelt. Groepjes en eenlingen, waarschijnlijk
hardlopers gezien hun kleding, lopen en rennen schijnbaar ongeorganiseerd over de straten van het Horster industrieterrein. Navraag leert dat het
merendeel van de circa twintig lopers zich voorbereidt op de Venloop van zondag 21 maart. Men is van de atletiekbaan uitgeweken naar het industrieterrein. De baan werd door de dooi te zacht.

Een beeld van de Venloop van 2009
Meer dan zestig Peelrunners nemen
deel aan de Venloop. “Een aantal bereidt
zich voor op de tienkilometerloop, een
aantal op de halve marathon”, zegt
trainer Jac Geurts. De trainers van de
Peelrunners begeleiden de lopers naar
een zo goed mogelijk resultaat. “We
hebben een programma van acht weken

training. Deelnemers moeten natuurlijk
vooraf een goede basisconditie hebben.
In de periode van acht weken doe je,
naast de intervaltraining, nog twee
duurtrainingen per week. Anders bouw
je niet de juiste conditie op. Ook is het
belangrijk om niet te hard te lopen. Een
juiste training is belangrijk om blessures

te voorkomen”.
De lopers gaan ervoor; horloges met
stopwatch en meting van de hartslag
spelen een grote rol. Voor de lopers van
de halve marathon is het programma
voor deze avond het afleggen van
driemaal een serie van 200 - 300 - 500
meter. Tussen deze afstanden is steeds

een korte dribbelpauze van 200 meter.
Tussen de drie series wandelt of dribbelt
men langer. Het principe is de intervaltraining. De hartslag gaat omhoog tijdens het rennen. In de rustperiode gaat
deze omlaag. Met warming-up en uitlopen leggen de lopers zo´n elf kilometer
per avond af. “Intervaltraining en duur-

training, daar gaat het om. Deze twee
moeten goed in balans zijn”, zegt Jac.
De Venloop wordt dit jaar voor de vijfde
keer gehouden en is uitgegroeid tot
een regionale manifestatie zowel voor
bezoekers als deelnemers. “Venlo is een
sportieve stad, die veel aandacht heeft
voor de breedtesport. Daarin vervult
de stad een voorbeeldfunctie”. Dit is te
lezen op de site van de gemeente Venlo.
Een breedtesport is een sport die door
velen beoefend kan worden. De Venloop
is hier overduidelijk een voorbeeld van.
In 2006 namen 662 lopers deel aan de
tienkilometerloop; in 2009 was dit aantal
2.110. Het aantal deelnemers aan de
halve marathon verdubbelde tot rond de
3.000 deelnemers in 2009. Kort voor het
afgelopen weekend lag het aantal aanmeldingen voor deze 21 kilometerloop al
boven 3.100. Er is een maximaal aantal
deelnemers van 5.500. Ter gelegenheid
van de lustrumloop zullen verschillende
toplopers aan de start verschijnen.
Naast de tienkilometerloop en de
halve marathon is er nog een aantal
lopen voor de jeugd. Ze lopen, afhankelijk van hun leeftijd, afstanden van 500,
1000 en 2000 meter. Dat de Venloop
echt een breedtesport is, blijkt wel uit
het feit dat dit jaar ook deelnemers met
een beperking mee kunnen lopen op de
1000 meter.
Zie ook: www.venloop.nl. Voor meer
informatie over de Peelrunners, zie:
www.peelrunners.nl.

Brons voor Koen
Koster
Op de Nederlandse kampioenschappen voor minioren in Leiden heeft
Koen Koster van de Horster Zwem en Polo Club (HZPC) een bronzen
medaille weten te behalen. Voor HZPC hebben zich maar liefst drie
zwemmers weten te plaatsen voor deze jaargangfinale. Alleen de beste
achttien zwemmers van Nederland op iedere afstand worden voor deze
wedstrijd uitgenodigd.

Trainer Ralf, coach Liesbeth
en de zwemmers Dimitar, Koen en Servé
Koen Koster, Servé Nelissen en
Dimitar Kamnarovski kwamen in
Leiden maar liefst twaalf keer in
actie. Koen mocht zes keer starten
op zijn beste nummer, de 100 meter
schoolslag. Hier wist Koen zich naar
een verdiende derde plaats te knokken en daarmee een bronzen medaille in de wacht te slepen. Op de
100 meter wissel was een negende
plek het hoogst haalbare.
Servé kwam drie maal in actie,
zijn beste uitslag was twee maal een
twaalfde plek, op de 100 meter en
50 meter vrije slag. Op de 50 meter
vlinderslag was Servé reserve, maar
mocht toch nog starten. Hierbij ein-

digde hij op de zestiende plaats.
Voor Dimitar waren de kampioenschappen nog nieuw, Dimitar kwam
drie keer aan de start. Op de 100
meter rugslag stond Dimitar als
achttiende genoteerd. Hij zwom
een goede race en verbeterde zijn
persoonlijk record met drie seconden, daarmee eindigde hij op een
verdiende negende plaats.
Aankomend weekend staan de
clubkampioenschappen deel drie op
het programma. Een wedstrijd waarvoor alle leden van HZPC zich kunnen
inschrijven. Aanvang wedstrijd om
kwart voor vier ‘s middags in zwembad de Berkel te Horst.
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Bridgeclub
Sevenum
Ruimte
voor nieuwe
leden
Bridgeclub Sevenum telt
momenteel 120 leden en
heeft zelfs ruimte voor nieuwe
leden. Het bestuur van de club
laat weten dat de bridgeclub
geen lid is van de Nederlandse
Bridgebond.
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Evenement voor jong en oud

Begin mei ruitersportweekend
Sevenum

Op zaterdag 8 en zondag 9 mei staat Sevenum in het teken van de landelijke ruitersport. Op het evenemententerrein in Sevenum verschijnen dat
weekend pony’s en paarden met hun ruiters en amazones aan de start. Dit unieke evenement wordt georganiseerd door Landelijke Rijvereniging
Bucephalus en Ponyclub Die Sevenrijders uit Sevenum. Voor het eerst in de Sevenumse geschiedenis vinden dressuur- en springwedstrijden voor pony’s en
paarden plaats op dezelfde dag, op hetzelfde terrein.

Relatief lage
lidmaatschapskosten
De Sevenumse bridgers
spelen echter wel volgens de
regels van de Nederlandse Bond,
waardoor de lidmaatschapskosten relatief laag kunnen blijven.
De Sevenumse bridgeclub speelt
elke maandagmiddag in
De Sevewaeg en elke woensdagavond in De Wingerd. Het bridgen
wordt puur voor de gezelligheid
en ontspanning gedaan.
Voor informatie of aanmeldingen
kunt u terecht bij Jan Thijssen,
bestuurslid bridgeclub Sevenum,
telefoon: 077 467 16 19.

Voor het eerst springen in Sevenum pony’s en paarden samen op één dag

Samenwerking
tussen pony- en
paardensport
De besturen van Bucephalus en Die
Sevenrijders hebben de handen ineengeslagen en laten het concours hippique voor zowel paarden als pony’s in

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

hetzelfde weekend plaatsvinden. Hierdoor
integreert de pony- en paardensport nog
meer met elkaar. Bovendien is het nieuw
dat het concours hippique voor paarden
in hetzelfde weekend plaatsvindt als het
concours hippique van de pony’s.
Zo kunnen deelnemers en toeschouwers
op hetzelfde terrein kijken naar pony’s
en paarden. De organisatie verwacht een

grote deelname vanuit de hele provincie
Limburg alsook vanuit Noord-Brabant.
Er verschijnen tijdens het concours hippique zo’n 2.000 combinaties aan de start,
verdeeld over de zaterdag en de zondag.
Zaterdag 8 mei staat geheel in het
teken van de springsport voor paarden,
waarbij de jonge paarden speciale
aandacht krijgen. Verder zijn er spring-

Meiden Hovoc
naar landelijke finale
Afgelopen zaterdag hebben de Hovoc meiden in Tubbergen zich geplaatst voor de landelijke finale van de
Nationale Open Jeugdkampioenschappen. Dit kampioenschap is het belangrijkste jeugd volleybaltoernooi dat de
Nederlandse Volleybalbond jaarlijks organiseert, waarbij elke vereniging haar sterkste teams per categorie
afvaardigt.

Ik zoek een collega
met verstand van
marketing en
communicatie
die intelligenter is
dan ik…

… ik ben zelf al
eigenwijs genoeg.
Interesse?
Solliciteren kan via
www.mi68.nl/vacature

Hovoc neemt dit jaar deel met
een meisjesteam dat bestaat uit de
sterkste speelsters tot en met 12
jaar in de CMV categorie (circulatie
en minivolleybal). Tijdens de halve
finale in Tubbergen werden eerst
Bolsward en vervolgens Krekkers
met 2-0 verslagen. Hierna volgde
een spannende en goede wedstrijd tegen de thuisspelende ploeg
Dynamo Tubbergen. Ook deze
wedstrijd werd met mooi aanvalspel in het voordeel van Hovoc
beslist. Deze resultaten betekenden
een eerste plaats in de poule wat
resulteerde in een finale tegen
de nummer twee van de andere
poule: Saasfeldia. Tijdens de finale
verliepen de eerste punten een
beetje moeizaam door de zenuwen.
Al gauw kwamen de Hovoc meiden
steeds beter in hun spel. Dit leidde
tot een mooie 2-0 overwinning
en deelname aan de landelijke
finale. Deze finale vindt plaats op
zaterdag 15 mei. De beste acht
teams van Nederland strijden dan
om de titel van Nederlands Open
Jeugdkampioenschap CMV.

rubrieken in diverse klassen. Zondag
9 mei wordt dan de grote dag, dan
vinden er de gehele dag dressuur en
springrubrieken plaats voor zowel pony’s
als paarden. Er wordt gestart vanaf de
categorie Beginners. De meer gevorderde
ruiters starten in de klassen Zwaar I en
Zwaar II.

Veiligheid publiek en
ruiters staat voorop
De voorbereidingen zijn dan ook
al in volle gang en er wordt alles aan
gedaan om er een geweldig evenement
van te maken. Rudy Tegels, bestuurslid
van Bucephalus: “Met name de veiligheid voor deelnemers en publiek krijgen
grote aandacht. Er wordt gewerkt aan
een overzichtelijke terreinindeling en
een nauwkeurig wedstrijdschema zodat
het publiek zich geen moment hoeft te
vervelen. De organisatie wil het voor
deelnemers en toeschouwers zo aantrekkelijk mogelijk maken.”
Het ruitersportweekend in Sevenum
biedt ponyruiters de perfecte mogelijkheid om ervaring op te doen op hetzelfde
terrein waar het concours hippique voor
paarden op plaatsvindt. Voor de ponyruiters is het geweldig om aan dezelfde
wedstrijd te kunnen deelnemen als de
volwassen ruiters. De ruiters van de
toekomst kunnen hierdoor alvast de sfeer
proeven van de paardenruiters. De overstap van pony’s naar paarden wordt op
deze manier enigszins vergemakkelijkt.

Het wordt één groot
sportief feest

Het succesvolle team van Hovoc

“Het ruitersportweekend in Sevenum
wordt een prachtig hippisch festijn voor
zowel deelnemers als toeschouwers. Een
weekend waarbij jonge ponyruiters en
ervaren professionals elkaar ontmoeten.
Het beloofd één groot sportief feest te
worden voor jong en oud,” aldus Tegels.
Naast de sport komt er ook een prachtig
strodorp, met stands van diverse bedrijven. Reden genoeg het tweede weekend
van mei te noteren in uw agenda.
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Kabinet Balkenende
gevallen
Het zal niemand ontgaan zijn, in de nacht van vrijdag op
zaterdag is het vierde kabinet Balkenende gevallen. Na een
marathonvergadering van maar liefst zestien uur hebben de PvdAbewindslieden besloten de stekker uit het kabinet te trekken.
De dames en heren van het CDA, Christenunie en PvdA gingen
namelijk voor de zoveelste keer rollebollend over straat.
Deze beëindiging betekent dat we binnenkort weer naar de
stembus moeten. De redactie van HALLO peilde daarom de mening van
enkele politieke hoogwaardigheidsbekleders uit onze gemeente om
eens te bezien hoe zij tegen de Haagse gang van zaken aankijken.
Natuurlijk hebben we ook gevraagd om een vooruitzicht op de
komende verkiezingen te geven.

Een betoog van Rudy Tegels,
fractievoorzitter CDA

Val Kabinet
Balkenende
Van vrijdag op zaterdag is het
Kabinet Balkenende IV gevallen.
Na een aantal moeilijke dossiers
heeft uiteindelijk het besluit over
Uruzgan ervoor gezorgd dat de val
een feit is. De verstoorde verhouding
tussen politici is het Kabinet fataal
geworden. Het vertrouwen tussen
de Kabinetsleden van de verschillende partijen is naar mijn idee
hetgeen dat ontbrak. Droevig gezien
de economische situatie waarin we
leven, belangrijke sectoren als de
bouw vragen om snelle maatregelen.
Maar triest zijn de gevolgen voor het
aanzien van Nederland in de wereld.
Nederland heeft internationaal een
goede naam opgebouwd en de contacten met grote wereldleiders waren
goed. Iets wat voor een handelsland
ontzettend belangrijk is. Die positie
komt nu onder druk te staan, gezien
de negatieve reactie van Nederland
op het verzoek van de NAVO om in
Uruzgan te blijven. Of het terugtrekken van onze troepen goed of fout is,
laat ik in het midden.
De positie van Nederland is
belangrijk, maar het is natuurlijk
ook belangrijk om te bekijken wat
de eventuele gevolgen voor Horst
aan de Maas zijn. Laat ik beginnen
met de politieke verhouding CDA
– PvdA. Wat het CDA betreft staan de
Haagse verhoudingen tussen beide
partijen totaal los van de verhouding
in Horst aan de Maas. Hoewel we pas
enkele maanden samenwerken met
de PvdA-PK kan ik zeggen dat dit tot
nu toe prima gaat. En dat willen we
graag zo houden!
Verder is het op de dag na de val
van het Kabinet te vroeg om aan te

geven wat de gevolgen zullen zijn
voor de aangekondigde bezuinigingen.
We weten dat we als gemeente fors
moeten gaan bezuinigen omdat de
inkomsten vanuit het Rijk teruglopen
als gevolg van de economische crisis.
Maar of de val van het Kabinet gevolgen heeft voor deze bezuinigingen is
op dit moment nog niet bekend.
Wat voor Horst en voor heel
Limburg een gevolg is, is dat onze
Limburgse mensen in Den Haag hun
zetel kwijt raken. Als we terugkijken
naar de afgelopen jaren, dan is er door
onze Limburgse vertegenwoordigers
ontzettend veel bereikt in Den Haag.
Als we kijken naar de inspanningen
van Kamerleden Raymond Knops uit
Horst aan de Maas en Ger Koopmans
uit Velden dan is het mede dankzij
hun dat bijvoorbeeld Klavertje 4 /
Greenport Venlo als belangrijke ontwikkelingsregio op de landelijke kaart
staat. Het is te hopen dat we ook na de
komende verkiezingen goede NoordLimburgse volksvertegenwoordigers
in de Tweede Kamer hebben zitten.
Ik ben er van overtuigd dat dit zeer
belangrijk is voor de gemeente Horst
aan de Maas.
Kortom voor Horst aan de Maas
kan ik de directe gevolgen op economisch gebied op dit moment moeilijk
inschatten. Voor het CDA blijft lokaal
gezien de goede verhouding met de
PvdA-PK belangrijk. Daarnaast gaan we
er alles aan doen om bij de komende
verkiezingen eventuele NoordLimburgse CDA-kandidaten te steunen
in de campagne. Voor de toekomst van
Horst aan de Maas is het belangrijk dat
de contacten met Den Haag goed zijn
en blijven!

Reactie Michael van Rengs, fractievoorzitter SP

Het ging alleen maar over
onderlinge machtsverhoudingen
De manier waarop het kabinet rollebollend over straat is gegaan over een nieuwe missie in Afghanistan is
beschamend. Zo zet je echt weer de politiek te kijk. In plaats van over de missie in Uruzgan te spreken ging het
alleen over onderlinge machtsverhoudingen tussen PvdA en CDA. Deze gang van zaken zal bij de militairen en
hun families erg frustrerend zijn geweest. De Tweede Kamer heeft het Kabinet eerder nadrukkelijk verzocht
zich te houden aan het eerdere besluit om geen nieuwe militairen meer weg te sturen en het verzoek van de
NAVO lag daar haaks op. Hoe dat kan, is echt onduidelijk. Nadat het kabinet er al 16 keer over gesproken had
is er een verzoek uitgerold wat voor de meerderheid onbespreekbaar was. Net voor de gemeenteraadsverkiezingen barst de bom.

De hengelsportzaak voor de beginnende en de gevorderde visser

Officieel open vanaf
26 en 27 februari
Onze merken:
D.A.M. – MAD – Sumo – FOX – Gamakatsu –
Spro – Cresta – Preston – Pro-Line – Freezers
Evezet – Berckley – Rozemeijer – Dynabite
en nog veel meer...

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

De SP is nooit voorstander
geweest van deze missie omdat het
nooit een echte opbouwmissie kon
worden. Ondanks dat de militairen keihard gewerkt hebben is er in de kern
van het probleem niets veranderd.
Het verzet is heftiger en de papaver-

teelt is toegenomen. We moeten de
Afghanen niet in de steek laten, maar
ze gaan helpen op een diplomatieke
en humanitaire manier.
Wat betekent de val van het kabinet voor onze gemeente? Er stond een
bezuiniging gepland voor de gemeen-

tegelden van 3 miljard.
Hoe groot wordt die bezuiniging onder
een nieuw kabinet? Waarop gaat de
gemeente dan bezuinigen? Er zal
beleid gemaakt moeten worden op
aannames wat er aan financiën binnenkomt. De SP vindt dit een heel
riskante manier van begroten en
zal dan ook pleiten voor terughoudendheid in uitgaven. Verder zal
er bezuinigd moeten worden op
prestigeprojecten en niet op de lokale
voorzieningen of leefbaarheid.
De SP kan hier een grote rol in
spelen door het land weer in een
richting te sturen van de menselijke
waardigheid, gelijkwaardigheid en
solidariteit. De marktwerking in de
zorg terugdringen, opdat er weer
aandacht is voor de mensen die dat
nodig hebben. Beknibbelen op de
subsidiëring van villa’s in plaats van
bezuinigingen op onderwijs.
Geen aanschaf van peperdure straaljagers voor schijnveiligheid, maar
investeren in echte veiligheid door
meer wijkagenten die ook echt op
straat hun werk kunnen doen. De SP
wil Nederland menselijker en socialer
maken. Dat kan alleen met de SP in
het kabinet, heeft drie jaar kabinet
van CDA-PvdA bewezen. De enige
manier om de PvdA links te houden is
door te stemmen op de SP. De kiezer
is aan het woord, hetgeen het enige
positieve is aan de hele afgelopen
gang van zaken.
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Interview met het Meterikse Kamerlid Knops

Debatten van afgelopen week waren
weinig verheffend
Raymond Knops (38) uit Meterik is defensiewoordvoerder van de CDA
Tweede Kamerfractie en oud-luchtmachtofficier. Hij is vanuit zijn portefeuille
nauw betrokken bij de politieke debatten rondom Irak en Uruzgan. De redactie
van HALLO vroeg hem hoe hij als insider de afgelopen week ervaren heeft.
Wanneer brokkelde de samenwerking
binnen de coalitie serieus af?
”Eigenlijk is het vanaf het begin,
drie jaar geleden, een verstandshuwelijk
geweest van 2 partijen die elkaar in de
daaraan voorafgaande campagne nog fel
bestreden. In de historie heeft overigens
slechts één kabinet van Christen-democraten en sociaaldemocraten de eindstreep gehaald: Lubbers III. Het had niet
veel gescheeld of dat Kabinet was ook
voortijdig gevallen. Dat neemt niet weg
dat dit Kabinet aan de slag is gegaan om
voort te borduren op de vorige Kabinetten
om de overheidsfinanciën op orde te
krijgen. De kredietcrisis gooide roet in het
eten en noodzaakte om forse ingrepen te
doen in de financiële sector. De staatsschuld liep fors op en de plannen voor
financieel-economische hervormingen
zouden in mei gepresenteerd worden.
Tegelijkertijd heeft de discussie over het
rapport van de commissie Davids en ook

een al dan niet verlengde afbouwmissie
in Uruzgan de verhoudingen de afgelopen maanden onder druk gezet. Niet
alleen tussen bewindslieden, maar ook
tussen Kamerfracties. Tja,en nu maakt het
vertrek van de PvdA bewindslieden een
voortijdig, maar onvermijdelijk einde aan
dit Kabinet.”
Hoe heeft u de spoeddebatten ervaren?
”De afgelopen week was als een soort
achtbaan. In dit geval waarmee het niet
goed afliep. Zondag nog carnaval gevierd
en op maandag begon de voorbereiding
voor komende week. Dinsdagmiddag
begon met het debat over Davids, wat
uiteindelijk tot drie uur ‘s nachts duurde.
De Kameragenda de dag erna ging gewoon door en ik had meteen ‘s morgens
een debat met de minister van Defensie
over de aankomende Europese Raad.
Tussendoor heb je je reguliere afspraken
en vergaderingen en je wordt natuurlijk
continu benaderd door de media die wil-

Raymond Knops op werkbezoek in Afghanistan
len weten hoe de vlag erbij hangt, maar
in mijn geval ook door de militairen en
bijvoorbeeld militaire vakbonden die zich,

Verkiezingen 9 juni 2010: ruimte voor politieke mededelingen in HALLO
In de weken voor de landelijke verkiezingen van 9 juni aanstaande biedt HALLO Horst aan de Maas alle politieke
groeperingen binnen Horst aan de Maas de mogelijkheid gratis in beeld te komen. Uniek voor Horst aan de Maas en
uniek voor alle politieke groeperingen. Mededelingen kunnen vanaf 26 april elke week digitaal worden ingestuurd op
maandag voor 10.00 uur naar redactie@hallohorstaandemaas.nl.

Henk Kemperman, fractievoorzitter D66

Onze partij heeft juist gehandeld
Voor de lokale partij D66 heeft de val van het kabinet geen directe gevolgen. Landelijk uiteraard wel. D66 heeft vanaf
het begin constructief oppositie gevoerd tegen dit kabinet. Niet alleen tegenstemmen, maar ook steunen op bepaalde
punten. Een van de hoofdpunten voor D66 daarbij was de vraag hoe transparant en betrouwbaar is de overheid en vooral
de regering is. Het gedraai van het kabinet op deze terreinen (Irak en Uruzgan) zijn voor D66 voorbeelden van hoe het
niet moet. De burgers kijken daar doorheen en keren zich af van de overheid met alle gevolgen van dien.
De val van het kabinet heeft wel gevolgen voor de gemeenten. De komende
periode zullen er geen controversiële
onderwerpen worden behandeld. Dat
betekent dat er geen maatregelen zullen
worden afgekondigd over de bezuinigingen op het gemeentefonds. Dat
betekent weer langer onzekerheid voor
de gemeente Horst aan de Maas. De
behandeling van de komende begrotingen voor 2010 en 2011 wordt er niet
gemakkelijker op.
Naar mijn mening heeft D66 juist
gehandeld om de motie van wantrouwen
te steunen. Het kabinet was tot op het
bot verdeeld. Alle betrokken partijen
(het kabinet, de kamer en indertijd ook
minister Middelkoop) hadden eerder
besloten dat ‘we’ weg zouden gaan uit
Uruzgan. Minister Verhagen heeft een
eigen agenda gehad en wilde zijn zin (en
zijn persoonlijke ambities) doordrijven.
D66 heeft terecht vastgehouden aan het
eerder ingenomen standpunt.
Dat heeft te maken met betrouwbaarheid en openheid naar de burgers.
Het kabinet had vast moeten houden
aan het eerder ingenomen standpunt
(weg uit Uruzgan) en zich niet moeten
laten verleiden door vriendelijke vragen
(en mooie beloftes) van de V.S. en de

NAVO. De NAVO was op de hoogte van
onze termijn, die overigens al een keer
verlengd is, en had al lang maatregelen
moeten nemen om een eventuele lacune
op te lossen. Door zelf de mogelijkheid van
verlenging weer open te maken, heeft het
kabinet zich onbetrouwbaar gemaakt naar
de burgers, maar nu ook naar de NAVO.
Men huilt nu krokodillentranen over het
feit dat men in het buitenland voor schut
staat, maar dat had men kunnen voorkomen door vast te houden aan het eerder
genomen besluit.
D66 Horst aan de Maas heeft in
haar verkiezingsprogramma al aandacht
gevraagd voor het verlies aan vertrouwen
in de politiek en dat vertaald in concrete
aandachtspunten. Ook nu pleit D66 in de
gemeenteraad voor meer openheid en voor
het betrekken van de burgers bij de politiek. Zo hebben wij gepleit voor verlaging
van het aantal handtekeningen bij een
burgerinitiatief en voor openbaarmaking
van declaraties en onkostenvergoedingen
van bestuurders en landelijk voor het
referendum en de gekozen burgemeester.
Helaas zijn wij nu nog vaak een roepende
in de woestijn, maar wij zullen blijven roepen totdat ook anderen dat horen. Niet het
feit dat een kabinet valt, maar de manier
waarop dit kabinet is gevallen, heeft het

vertrouwen van de burgers in de politiek
verder aangetast. Dat blijkt steeds weer
uit de afname van het aantal mensen dat
zal gaan stemmen op 3 maart en straks
eind mei. Des te klemmender is naar
onze mening de eis om op lokaal niveau
de burgers wel goed en open te informeren en hun mening serieus te nemen.
Burgers verleiden om te gaan stemmen betekent dat wij burgers moeten
betrekken bij de politiek. Dat is een
opdracht aan de lokale politieke partijen,
maar ook voor de lokale media. D66 was
blij dat de lokale media tijdens de verkiezingscampagne veel aandacht besteedden aan de politieke kwesties. Wekelijks
iets schrijven was vaak een opgave, maar
wel nuttig, gezien de vele reacties, die ik
persoonlijk kreeg. Wat ons betreft is iets
dergelijks voor herhaling vatbaar in de
weken voor de landelijke verkiezingen.
Landelijke politieke kopstukken bemoeien
zich met de lokale verkiezingen en
waarom doen we dat niet ook andersom.
Lijkt mij prima om de meningen van de
lokale partijen over geselecteerde onderwerpen ook in de lokale bladen te lezen.
De onderwerpen zouden dan wel enig
verband moeten hebben met onderwerpen, die lokaal van belang zijn.
Henk Kemperman, D66

met mij, ernstig zorgen maakten over de
dreigende situatie. Tussendoor heb ik ook
nog contact met bijvoorbeeld de minister
en staatssecretaris van Defensie en de
minister van Buitenlandse Zaken gehad.
Uiteindelijk vond donderdagmiddag het
debat over de uitspraken van vice-premier
Bos plaats. Voorafgaand aan dit debat,
wat gezien de politieke gevoeligheid
door alle fractievoorzitters werd gevoerd,
bereid je samen met een klein groepje
direct betrokkenen het debat voor met de
fractievoorzitter. Tussendoor weer allerlei
afstemmingstelefoontjes en uiteindelijk
het debat. En dan kun je alleen nog
maar met verbazing zien wat er allemaal
gebeurt.”
Heeft Wouter Bos willens en wetens
Balkenende laten vallen?
”Dat zou ik zo niet willen zeggen.
Uiteindelijk is denk ik niemand bewust op
de val van het kabinet uitgeweest. Het is
wel zo dat Wouter Bos buiten het kabinet
om andere uitspraken had dan in zestien
extra vergaderingen daarbinnen. Wanneer
je als Vicepremier op de persconferentie
verkondigt: “Wat er ook gebeurt, wij
vertrekken uit Uruzgan op één augustus”,
dan schend je de eenheid van kabinetsbeleid. Dat resulteerde in het heftige debat
van vorige week donderdag en de daarop
volgende ministerraad. Dan heb je wel
schuld aan de uiteindelijke val.”
Door al het geruzie heeft het vertrouwen van de burgers in de politiek een
enorme deuk oplopen. Hoe kan dit
hersteld worden?
”Dat is wel iets wat me in toenemende mate zorgen baart. Als je de debatten
van afgelopen week zag, dan is dat weinig
verheffend. Het lijkt vooral te gaan om
de gunst van de kiezer en de persoonlijke
aanvallen op verschillende personen

waren soms bikkelhard. Ik ben door veel
mensen aangesproken op de wijze waarop
er in het parlement gedebatteerd wordt.
Het staat ook ver af van de wijze waarop
ik in Horst aan de Maas gewend was te
debatteren, op de inhoud. De gigantische
media-aandacht zorgt voor een soort
hogedruk-effect waardoor mensen over
the top gaan. Afgelopen week zijn echt
grenzen overschreden.”

De aanvallen
op personen waren
bikkelhard
Wat gaat u in de toekomst ondernemen
om de kiezers in Horst aan de Maas
ervan te overtuigen dat een zetel in de
Tweede Kamer vanuit Noord-Limburg
wenselijk is?
”Limburgse Kamerleden zijn natuurlijk
gewoon nationaal volksvertegenwoordiger en afgevaardigden namens het
Nederlandse volk. Tegelijkertijd echter
worden Limburgse parlementariërs vaak
met een stevig kiezersmandaat richting
Den Haag gestuurd. Meer dan in andere
provincies stemmen mensen hier op regionale kandidaten en dat heeft zijn effect,
want wij zijn aanspreekbaar en bereikbaar.
Als er iets is, hebben we korte lijnen met
lokale bestuurders en organisaties in
de regio. Vele Limburgers hebben in de
afgelopen jaren kennis gemaakt met Den
Haag. Je kunt als Kamerlid ontzettend veel
betekenen voor de regio, vaak ook in individuele kwesties waar mensen vastlopen
in de bureaucratie. Of iemand daarbij uit
Horst aan de Maas of Venlo komt is niet
zo belangrijk. Relevanter is het feit dat er
Noord-Limburgers in de Kamer komen,
ook na 9 juni.”

George & Robert Nabben
Verhuur
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EVENEMENTEN!
GUN 16 SWOLGEN
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Een betoog van Bram Hendrix,
fractievoorzitter Essentie

Val van het
kabinet: kiezer
weer aan zet!

Wethouder bezorgt over financiële gang van zaken

Het huishoudboekje
De redactie van HALLO heeft wethouder en locoburgemeester Leon Litjens (CDA) ook gepeild. Wij vroegen naar
zijn visie op de Haagse problematiek. Wij waren namelijk erg benieuwd wat de directe gevolgen zijn voor onze
gemeente door de politieke impasse.

Het kabinet Balkenende IV is gevallen en dat is eigenlijk voor
niemand goed. De besluitvorming ligt stil, problemen worden niet
voortvarend aangepakt, de onzekerheid is toegenomen en het vertrouwen in de politiek weer afgenomen. Zie daar het resultaat van een
ruziënd kabinet, dat als het ware in slow motion in elkaar zakte.
De val was echter onvermijdelijk. Bij een aantal andere thema’s
wankelde het kabinet al stevig,
maar nu was er geen houden meer
aan. Er werd in het openbaar niet
meer met één mond gesproken,
met als dieptepunt het Kamerdebat
op donderdag 18 februari jl. Voor
iedereen was zichtbaar dat de sfeer
tot ver beneden het vriespunt was
gezakt. Daar was voor de beste
crisismanager nog geen eer aan te
behalen geweest.
Stilstand
Door de val van het kabinet zullen belangrijke besluiten niet meer
worden genomen het komende half
jaar. Voor de gemeente Horst aan
de Maas houdt dat in ieder geval
in dat het nog langer gaat duren
voordat duidelijk wordt hoeveel
bezuinigingen er voor de gemeente
aan gaan komen. De nieuwe regering zal zich daar over buigen.

Het vertrouwen
in de politiek
is nu ver te zoeken
Vertrouwen
De opkomst bij de
gemeenteraadsverkiezingen in
Horst aan de Maas viel al flink
tegen, hopelijk is de opkomst bij
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de verkiezingen in de komende
maanden een stuk beter. Natuurlijk
is het vertrouwen in de politiek nu
ver te zoeken. Een kabinet is juist
aangesteld om keuzes te maken
en besluiten uit te voeren, daar
kwam de laatste tijd niet veel van
terecht. Tegenstellingen werden
uitvergroot en het vertrouwen in
onze regering zakte zienderogen.
Zoals bekend komt vertrouwen
te voet en vertrekt het te paard,
het kan dus nog wel even duren
voordat de wonden zijn hersteld.
Voor alle politici ligt er dan ook de
schone taak om het vertrouwen te
herstellen. Dat doe je niet door het
hardst te schreeuwen of door de
ene belofte na de andere te doen.
Hard werken, eerlijkheid en zaken
constructief oppakken en realiseren
wordt veel meer op prijs gesteld!
Stemmen!
De stimulans om te gaan stemmen ligt in het feit dat er heel wat
te kiezen valt. Eén ding is duidelijk, het CDA en de PvdA zullen
niet meer samen in een nieuwe
Haagse coalitie terecht komen. Dat
betekent dat een nieuw kabinet of
een uitgesproken links karakter zal
krijgen, of een meer rechts karakter.
Die keuze is aan de kiezer en dat is
maar goed ook, want die is nu toch
echt aan zet!

Wat betekent de val van het kabinet
voor onze gemeente?
Ansich niet veel, we hebben
verschillende verantwoordelijkheden
en daardoor zijn de gevolgen van de
val op gemeentelijk niveau in eerste
instantie nagenoeg niet te merken.
Aan de andere kant: we zitten in
economisch zwaar weer en er zal
flink bezuinigd moeten gaan worden
om te komen tot een duurzaam
huishoudboekje. De val van het kabinet
zorgt ervoor dat de focus niet meer op
die zaken komt te liggen. Daarnaast is
de slagkracht en daadkracht van een
demissionair kabinet beperkt wat een
verdere negatieve invloed kan hebben
in een tijd waarin besluiten gevraagd
worden.

Wat de gevolgen hiervan
zijn kan ik niet in schatten. Het zal
voor iedereen echter duidelijk zijn
dat dit geen goede zaak is en een
negatieve invloed heeft op de snelheid
waarmee we uit deze periode van
economisch zwaar weer komen.
Economie gaat over gemeente en
provinciegrenzen heen (vaak ook
over nationale en Europese grenzen).
Dus geen of verminderende focus,
slagkracht en daadkracht bij kabinet
voor de economische en financiële
problemen raakt onze economie en
huishoudboekje. Dus ook die van Horst
aan de Maas. Deze gevolgen zullen we
wel gaan merken.
Beleid wordt in de Tweede Kamer
gemaakt terwijl de uitvoering op

lokaal niveau plaatsvindt, lopen
projecten hierdoor nu vertraging op?
Vooralsnog niet. Echter, het
kabinet tracht middels de crisis en
herstelwet bepaalde grote projecten
te versnellen. Het niet of het vertraagd
invoeren van deze wet zorgt er voor
dat we in deze regio kansen later
gaan benutten. Dat zou niet mogen
gebeuren.
Horst aan de Maas heeft korte lijnen
naar Den Haag met Knops en
Koopmans, lopen deze lijnen nu
gevaar?
Nu lopen die geen gevaar. Mochten
ze niet terugkeren in de Tweede
Kamer dan ervaren we dat als een flink
verlies. Dit omdat het erg positief voor
een gemeentebestuur is als je korte
lijnen hebt met Den Haag en zeker
als het Kamerleden zijn die de regio
goed kennen. Echter beide verrichten
in Den Haag nuttig en goed werk dat
gewaardeerd wordt. Ik ga er dan ook
van uit dat beide op een verkiesbare
plaats komen op de lijst en terugkeren
in de kamer.
Ook Horst aan de Maas vormt een
coalitie met de PvdA(-PK), loopt dit
nu gevaar na wat er in Den Haag is
gebeurd?
Nee, een breuk kan hoofdzakelijk
door twee zaken veroorzaakt worden
(of in combinatie), het werkt niet
tussen bepaalde personen of je komt
er niet uit op inhoud. Aangezien wij
hier met andere personen zitten in een
college en andere vraagstukken aan
het oplossen zijn heeft een conflict op
nationaal niveau geen relatie met een
lokale coalitie.
Bent u niet bang dat mensen uit
Horst aan de Maas het vertrouwen
verliezen in de politiek?
Ik heb het idee dat er juist de
laatste weken meer over politiek
gesproken wordt.Ook door mensen
die zich minder uitspreken over
politiek. Dus misschien is dat ook
wel de winst, elk nadeel heeft zijn
voordeel. Aan de andere kant hoor
je vaak dat openbaar bestuur al
veel van haar geloofwaardigheid en
respect heeft verloren. Als dat waar
is, is dit ook waar: Hoe kun je iets
verliezen dat je al verloren hebt! De
geloofwaardigheid en het respect voor
het openbaar bestuur is de laatste
tientallen jaren aan erosie onderhevig.
Allerlei ontwikkelingen zorgen
daarvoor en het moeten acteren in
een publieke omgeving versterkt
dit nog eens. Als ik berichten lees in
media kan ik me goed voorstellen dat
mensen zeggen: ’Die bij de gemeente
doen maar wat’. Dit heeft onder
andere te maken met het gegeven dat
complexe problemen teruggebracht
moeten worden tot artikelen van
200 tot 300 woorden waardoor
de complexiteit, de veelzijdigheid
maar ook de afwegingen buiten
beschouwing blijven.
Wat zou je voor straks, wanneer er
verkiezingen plaatsvinden, de
kiezers willen meegeven?
Ga stemmen, verdiep je in de
partijprogramma’s en kom tot de overtuiging dat er echt iets te kiezen valt
en dat ook jouw stem telt.

en zo 21
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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.

Frank Thielen
Koken met
Jan Cremers

Onderweg zie ik in Swolgen een man de laatste resten van carnavalsversiering opruimen bij z’n huis. Hij begint te lachen wanneer ik vraag of hij
‘geplukt’ wil worden deze week. “Ik ben al bijna kaalgeplukt tijdens
carnaval,” verzucht hij. Maar voor HALLO wil hij wel tijd maken en zo komt
de bijdrage deze week vanuit Swolgen.

Parelhoen met
appelcompote

Bereiding:
• de parelhoen ±30 min. op
kamertemperatuur laten komen;
• meng in een kommetje:
de chilipoeder, kaneel, één
theelepel zout en peper;
• strooi één theelepel kruiden in
buikholte van parelhoen samen
met één eetlepel boter. Bestrooi
de parelhoen hierna met rest
van kruiden;
• verhit in een braadpan de rest
van de boter met olijfolie en bak
de parelhoen in 10 minuten
rondom bruin;
• plet de knoflooktenen met de
platte kant van het mes en voeg
deze met twee takjes rozemarijn
aan het bakvet toe;
• laat de parelhoen in ongeveer
één uur zachtjes gaar braden
met de deksel op de pan. Keer
het gevogelte regelmatig;
• schil de appels intussen en
snijdt deze tot blokjes;
• in een pan de appels met de
cider in 10 min. zachtjes gaarkoken, laat het vocht verdampen;
• leg de parelhoen op een schaal
en laat het 5 minuten rusten;
• ris de rozemarijnnaaldjes van
het laatste takje, fijnhakken en
door compote roeren;
• serveer de compote apart bij de
parelhoen, samen met bijvoorbeeld aardappelkroketjes en
gesmoorde spitskool.

Tip:
parelhoen kan ook vervangen
worden door een maiskip, of
bijvoorbeeld een piepkuiken
per persoon

Frank Thielen brengt menig vrij uurtje door op zijn pc
Zijn naam is Frank Thielen, 42 jaar
oud en gehuwd met Els, eveneens
42 jaar. Samen hebben zij twee zonen,
Robin van 12 en Tycho is 9 jaar oud.
Frank is werkzaam bij Seco-Jabro Tools
BV waar men hoogwaardige snijgereedschappen voor de medische- en
vliegtuigindustrie maakt evenals
matrijzenbouw. Frank is werkvoorbereider van de Quick Modification afdeling.
Zijn echtgenote Els is administratief
medewerkster bij Bewasol te Weert,
een bedrijf dat is gespecialiseerd in

Iedereen staat voor
elkaar klaar
Het echtpaar Thielen woont
graag in Swolgen. Els: “Swolgen is
een landelijk gelegen dorpje met
een mooie omgeving. Neem de
Swolgenseheide, of de prachtige
bossen die verbonden zijn met het
Schuitwater, een prachtig stukje natuur.” Volgens beide echtelieden is
Swolgen een dorpje waar iedereen
elkaar kent en alles van elkaar weet.
Het verenigingsleven zit goed in elkaar
en elke vereniging is bereid om een
andere vereniging te helpen. Als er
iets georganiseerd wordt in Swolgen is
iedereen van de partij en maakt men
er een leuk feest van. En dat is ook het
mooie van Swolgen, iedereen staat
voor elkaar klaar. Wat Frank en Els wel
missen is een echte bakker, en een
kleine buurtsuper.
In hun vrije tijd kijken beiden graag
naar een actiefilm. Ook houden ze
het nieuws graag bij. Vaste prik is het
Journaal, Hart van Nederland en het
Jeugdjournaal, dit laatste vooral dan
voor de kinderen. Van soaps moeten
beiden niets hebben. “Dat heeft misschien te maken met het feit dat wij
niet tegen mensen kunnen die liegen,
er omheen draaien, en mensen die
altijd overal over zeuren en zich met

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.

Benodigdheden: (4 personen)
1 parelhoen (ca. 1100 gram)
3 theelepels chilipoeder
2 theelepels kaneel
zout, versgemalen zwarte peper
50 gram roomboter
2 eetlepels olijfolie
2 tenen knoflook
3 takjes rozemarijn
4 stevige appels (Elstar of Breaburn)
1 deciliter cider

is een gemeente met kleine plattelandsdorpjes en daar past Swolgen
goed bij,” aldus Frank. Of de verschillen al merkbaar zijn met de vroegere
gemeente Meerlo-Wanssum? “Nee,
maar dat zou ook vreemd zijn als dat
binnen twee maanden al te merken
was. Alhoewel, het eerste verschil heb
ik vorig weekend ervaren tijdens de
sleuteloverdracht van de prinsen. Deze
was toch wel anders dan voorheen in
Meerlo, maar ik moet zeggen dat we er
een mooi feest van gemaakt hebben.”

waterbehandeling.

Wij passen beter bij
Horst dan bij Venray
“Wij wonen bijna twintig jaar in
Swolgen en sinds 1 januari horen we
bij de gemeente Horst aan de Maas.
Twee jaar geleden hebben de dorpsraden een verkiezing georganiseerd
en ik heb toen voor Horst aan de Maas
gekozen omdat ik denk dat we daar
beter bij passen dan bij Venray. Horst

PUZZEL

dingen bemoeien wat voor hun niet
van toepassing is. “Een vreselijke hekel
hebben we aan mensen die hun afspraken niet nakomen,” zegt Frank.
Hobby’s hebben beiden ook. Frank
houdt van carnaval vieren. “Ik ben momenteel 16 jaar bij carnavalsvereniging
d’n Bok, twee jaar als lid van de raad,
daarna bestuur, secretaris, penningmeester en voorzitter. Vanaf eind 2009
ben ik gestopt als voorzitter en heb
me weer aangesloten als bestuurslid.
Verder zit ik in de technische commissie
van Kindervakantiewerk, wat erg leuk
is om te doen. En bezig zijn met van
alles op de computer vind ik leuk. Ik zit
dan ook vele vrije uurtjes achter de pc.”
Els haar grote hobby is wandelen. Samen met vriendinnen gaat ze
wekelijks enkele keren wandelen. Door
allerlei omstandigheden is dit er het
laatste jaar niet van gekomen, maar
dat wordt binnenkort weer opgepakt.
Zij leest graag spannende boeken en
drinkt graag een lekker kopje koffie
met vriendinnen. Daarnaast steekt Els
veel tijd in de dorpsraad, waarvan het
secretariaat in haar handen is.
Veel vrije tijd hebben Frank en Els
dan ook niet en wanneer het vakantie
is gaan ze het liefst naar Turkije. “Dit
is een mooi land met een prachtige
cultuur en een heerlijke temperatuur
(dit vindt Els het belangrijkste: +40 C°).
Vorig jaar hebben we eens een andere
vakantie geprobeerd, namelijk naar
Italië op een camping. Dit vonden wij,
en ook de kinderen, helemaal niets.
Na een jaar hard werken willen wij ons
heerlijk laten verwennen in de luxe van
een hotel. Dat doen we dan lekker met
z’n vieren want ons gezin is ons alles,”
besluit Frank.
Frank en Els Thielen zijn twee
mensen met een groot sociaal netwerk.
Steken veel vrije tijd in het verenigingsleven en genieten van hun kinderen. Hun motto is ‘pluk de dag’ niet

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Horstenaar maakt unieke schoorsteenkap

Ferd oêt Hôrs is met octroëije aan ‘t sjanse,
“Mien schoerstiënkap makt groete kanse!”.
En woonder is geboare,
Want binne en paar joare,
Zal de wèrreld noa ziën piepe danse!

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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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
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463 28 67
info@hetmaashotel.nl www.hetmaashotel.nl
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Verslag van een project in Bangladesh

Rehobothnieuws

Vastenactie viert vijftigjarig
jubileum
Vastenactie schrijft het volgende in het verslag 2009 over een project in Bangladesh: Caritas Bangladesh zet
zich sinds 1967 in voor vrijheid, gerechtigheid, vrede en vergeving. Hun projecten richten zich in het bijzonder op
sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, gezondheidszorg, onderwijs en ecologische duurzaamheid.

Waarom laat God
het kwaad toe?
Lezen: Psalm 73 vers 1 tot en met 17
We denken nog even na over
het Godsbestuur. Het kwaad komt
niet van God, maar door de zonde.
God bestuurt het kwaad in zekere
zin wel. Waarom laat Hij het dan
toe? Waarom moet de één verschrikkelijke dingen meemaken en de
ander niet? Asaf begrijpt er in Psalm
73 niets van. Waarom lijken mensen
zonder God het goed te hebben
en gaat het Gods kinderen slecht?
Waarom laat God het toe? Als je met
deze vraag God ter verantwoording
wilt roepen voor de erge dingen
die Hij toelaat, is dat een verkeerde
zondige vraag. Dan vind je het
onrechtvaardig wat je overkomt.
Terwijl we uit de Bijbel weten dat
God nooit onrechtvaardig is en dat
wij als onrechtvaardigen nergens
recht op hebben. Het is genade als je
zo’n waarom vraag niet met gebalde

vuisten naar boven stelt, maar met
gevouwen handen: Heere, waarom
laat U dit gebeuren? Wat wilt U hiermee tegen mij zeggen? Weet dat de
Heere mensen nooit van harte plaagt
en bedroeft. Hij heeft er altijd een
bedoeling mee. De duivel wil dat we
door de tegenslagen de Heere verlaten. De Heere wil dat we erdoor aan
Zijn voeten terecht komen om alles
te ontvangen wat nodig is.
Wie dicht bij de Heere leeft, die zegt:
Vader weet wat goed voor me is en
Hij doet het nooit verkeerd, al begrijp
ik dat niet altijd.

Kunt u of jij hier
’Amen’ op zeggen?
Om over na te denken: Kunt u of
jij hier ’Amen’ op zeggen?
Rehoboth: Cuppenpedje 2a, Horst.

Caritas Bangladesh wil het leefklimaat verbeteren (foto: Caritas)
In de Chittagong Hill Tracts, een
heuvelachtig gebied, is Caritas begonnen met een project voor de 12
verschillende inheemse bevolkingsgroepen. Dit stimuleert de gemeenschapszin sterk. Samen staan ze sterk
in hun strijd om hun landrechten te krijgen en om economisch onafhankelijk
te worden. Caritas richt zich niet alleen
op het zorgen voor basisbehoeften als
schoon drinkwater en gezondheidszorg,
maar leert de lokale bevolking ook om
eigen vaste inkomsten te verwerven
door hun gewassen productiever te
verbouwen. Daarnaast is er begonnen
met onderwijs voor kinderen. Ten slotte
helpt de organisatie de lokale bevolking bij het verkrijgen van landrechten.
Als ze die hebben, kunnen ze niet meer
verjaagd worden door de Bengalen.
Die trekken massaal de streek in op
zoek naar ruimte door de explosieve
bevolkingsgroei. Door het geven van
trainingen en cursussen steunt Caritas
Bangladesh de lokale gemeenschappen
in hun strijd om hun land te behouden en hun leefklimaat te verbeteren.
Van oudsher hebben deze mensen als
nomaden geleefd. Telkens trokken ze
weer een eindje verder. Omdat hele
stukken land niet dichtbevolkt waren,
gaf dat geen problemen op het gebied
van eigendom.

Stukje land eerlijk
toewijzen
Nu wordt er geprobeerd het land
op een eerlijke manier toe te wijzen.
In het afgelopen jaar zijn er voor stukken land zelfs weer eigendomsakten
uitgegeven. Door het nomadische leven
en de onderlinge versplintering is het
voor de mensen uit het heuvelgebied
van Bangladesh van het grootste
belang om samen te werken en voor
elkaar te gaan zorgen. Dat doen ze
nu ook al wel. Maar pas nadat Caritas
Bangladesh met de steun van vastenactie hiervoor het project heeft gestart,
bundelen ze de krachten met écht zelfvertrouwen. Deze resultaten zijn mede
uw verdienste. U hebt iets heel concreets in beweging gebracht. Oprecht
willen wij u daarvoor bedanken.

Kerkdiensten
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
27 februari
dienst
tijd

zondag
maandag
28 februari
1 maart
dienst
tijd
dienst
Heilige mis 10.00
Heilige mis 10.00

Heilige mis

19.15

Heilige mis
Heilige mis
Biecht
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

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

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
dienst

18.00
tijd
dienst
Evangelie
Evangelie

Tuin- en bestratingspecialisatie

Tuinontwerp
Tuinaanleg
Minigraver
Miniloader
Kunstgras
(Sier) bestrating
Nieuwstraat 134 - 5961 HG
Horst - T: 06 10 79 29 92
E: info@tuin-bestrating.nl
www.tuin-bestrating.nl

tijd

dinsdag
2 maart
dienst

tijd

woensdag
3 maart
dienst

tijd

donderdag
4 maart
dienst
tijd

vrijdag
5 maart
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
10.00
14.30

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
Bijbelschool
Catechisatie
Bijbelkring

18.30

19.00
tijd
dienst
14.30
19.00
20.00

tijd

dienst

18.00
18.30
tijd
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Even stilstaan
bij de Stille Omgang
Er zijn jaarlijks duizenden deelnemers aan de Stille Omgang. Het
contrast tussen de stoet met zwijgende bedevaartgangers en de nachtelijke
binnenstad van Amsterdam boeit velen. Uit het hele land reizen gelovigen
per bus naar Amsterdam om daar iets te ervaren van het wonder en om
samen met anderen te zijn. Uit de omgeving van Amsterdam komt men,
geheel volgens traditie, te voet en per fiets. Het gaat om de herdenking
van het hostiewonder. Dit vond in 1345 plaats in Amsterdam. De jaarlijkse
herdenking heeft een lange en bewogen geschiedenis.

AGENDA
(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

America
Ruilbeurs

zo 28 februari 10.00 uur
Organisatie: Stichting
Peelmuseum
Locatie: Peelmuseum

Geldig tot en met 31 maart

gezinszak friet
1 potje satésaus of
1 vleeskroket
1 bakje mayonaise
2 frikandellen
6 stuks miniloempia´s
Openingstijden
Maandag 16.00 - 20.00 uur
Dinsdag t/m Zaterdag 11.30 - 22.00 uur
Zondag 12.00 - 22.00 uur

 8,50

za 27 februari 22.00 uur
Organisatie: Café de Lange
Locatie: Café de Lange

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

Okieson

Horst

zo 28 februari 16.00 uur
Organisatie:
Cambrinus Concerten
Locatie: Cambrinus

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

Murphy’s Quiz Night
zo 28 februari 18.00 uur
Organisatie: Grand-Café Liesbeth
Locatie: Grand-Café Liesbeth

Theaterdebuut
Vincent Geers
zo 28 februari 20.00 uur
Organisatie: Stichting Kukeleku
Locatie: ‘t Gasthoes

Kienavond
ma 1 maart 19.30 uur
Organisatie: De gehandicaptensoos vrijwilligers
Locatie: The Shuffle

Melderslo

Bier brouwen en broodjes
bakken
zo 28 februari 14.00 uur
Organisatie:
Streekmuseum De Locht
Locatie: Streekmuseum De Locht

Meterik

zo 28 februari 20.00 uur
Organisatie: OJC Knor
Locatie: OJC Knor

Sevenum
Metalavond

za 27 februari 21.00 uur
Organisatie: OJC Walhalla
Locatie: OJC Walhalla

Hobbymanifestatie
zo 28 februari 10.00 uur
Organisatie: Nellie Snellen
Locatie:
Cultureel Centrum De Wingerd

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
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

Tandarts
Spoedgevallendienst
26 februari t/m 4 maart
Tand Unique
Peperstraat 43 Sevenum
T 077 467 20 97

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

Tienray
Cafetaria het Patathuisje
Gebr. van Doornelaan 84, Horst
Tel. (077) 398 13 81

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

zo 28 februari 14.00 uur
Organisatie:
Smartlappenkoor Huûr ôs
Locatie: accommodatie ’t Haeren

Band Battle 2010 ronde 1

Familiemenu

America

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

Men’s Night

Deze bijeenkomst kreeg het karakter
van een katholiek bevrijdingsfeest met
56.000 aanwezigen in het Olympisch
stadion en een processie met 4.000
deelnemers. In 2005 werd het 125jarig jubileum van de Stille Omgang
gevierd. Pas in 1965 werden vrouwen
tot de processie toegelaten.
Er zijn tijden geweest dat men de Stille
Omgang wilde laten doodbloeden.
Zover is het nooit gekomen, ook dit
jaar zullen duizenden mensen uit het
hele land deelnemen. Hay Roeven uit
Sevenum neemt al meer dan 25 jaar
deel. Hij beschouwt het als een soort
pelgrimstocht. “Iets ervaren van het
wonder van toen, ’s nachts met anderen bidden en samen door Amsterdam
wandelen, dat is elk jaar weer een
bijzondere ervaring.”
Belangstellenden kunnen zich nog
aanmelden voor 1 maart aanstaande
via hun parochie. De Stille Omgang
vindt plaats in de nacht van zaterdag
20 en zondag 21 maart. De kosten zijn
24,50 euro per persoon.
Zie ook: www.stille-omgang.nl

Huisarts en apotheek

Grubbenvorst

Horst

Het verhaal is door overlevering ontstaan. Op 15 maart 1345
vreesde een man, wonende aan de
Kalverstraat, te sterven. Hij liet een
priester vragen hem te voorzien van
het Heilig Sacrament. De hostie die
hij at moest hij echter uitbraken. De
hostie kwam in het haardvuur terecht.
De hostie bleef onbeschadigd en
het vuur taste de hostie niet aan. De
priester haalde de hostie op, maar
deze keerde steeds weer terug naar
het huis van de stervende man. De
mensen zagen hierin de hand van
God. De woning werd tot bedevaartkapel omgebouwd.
In de loop der eeuwen werd op
wisselende wijze aandacht aan dit
wonder besteed. In de middeleeuwen
werd al in een processie door de ‘binnenstad’ gelopen. De route werd vastgelegd en in het jaar 1881 opnieuw
ontdekt. Deze ging het uitgangspunt
vormen voor de route die de processies nu afleggen.
In 1946, een jaar na de oorlog,
werd het zesde eeuwfeest gevierd.

Medische zorg

Grubbenvorst

Presentatie eerste echte
Grubbenvorster smartlap

Een beeld van de Stille Omgang in de binnenstad van Amsterdam

service 23

Metal Night

za 27 februari 21.00 uur
Organisatie: OJC Gaellus
Locatie: OJC Gaellus

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
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Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

24
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Brutale dief
Afgelopen vrijdag heeft een brutale overval plaatsgevonden tussen
Meterik en Horst. Drie jongens fietsten die avond vlakbij de rotonde aan de
Noordsingel. Plotseling stond er een zonderlinge man op de rijbaan, die de
nietsvermoedende jongens om geld vroeg.
Na flink aandringen gaven
de jongens de ‘bedelaar’ wat
kleingeld, want de man bleef de
weg versperren tot hij geld kreeg.
Hierna pakte de man echter snel de
portemonnee van een van de jongens
uit de achterzak, haalde hier geld uit
en zette het vervolgens op een lopen.
Gelukkig reedt er een politiepatrouille
voorbij die de jongens zag zwaaien

In natuurgebied ‘De Haagens’ in Sevenum zijn medewerkers van het IKL (Instandhouding Kleine
Landschapskernen Limburg) volop bezig met het snoeien van knotwilgen. Dit als voorbereiding op de
komende lente. De wilgen dragen dan weer bij aan het mooie buitengebied. Om de vijf jaar worden de
wilgen gesnoeid. Het IKL komt echter elk jaar terug in dit gebied, steeds om andere bomen te onderhouden. Het snoeihout wordt versnipperd en dient als grondstof voor het opwekken van biogas.
Hiermee wordt weer groene stroom geproduceerd. Vroeger werd vaker dan eens in de vijf jaar gesnoeid. Het hakhout werd toen gebruikt als staken in de bonenteelt.
Het IKL werkt in onze provincie aan een ecologisch verantwoord en cultuur-historisch waardevol landschap, dat goed zichtbaar is voor bezoekers. Ze heeft zelf geen grond in bezit, in tegenstelling tot instanties
als het Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Het IKL wil meer draagvlak voor het
typerende Limburgse cultuurlandschap. Ze doet dit middels allerlei activiteiten voor en samen met plaatselijke inwoners. Ook is ze actief voor het onderwijs, particulieren en gemeenten. IKL werkt veel met vrijwilligers. Per jaar zetten 6.000 vrijwilligers zich in voor het IKL. De stichting heeft een omzet van ruim 4 miljoen
euro. Dit komt voornamelijk binnen via subsidie. Zie ook: www.ikl-limburg.nl.

aan de kant van de weg. Zij deden
hun verhaal, waarna de agenten op
zoek gingen naar de dief. Even later
zagen de wetsdienders een persoon
lopen die aan het signalement
voldeed. Het bleek een 31-jarige man
uit Utrecht te zijn, hij werd direct
aangehouden en onder behoorlijk
verzet overgebracht naar het
cellencomplex in Venlo.

Het was nog even
carnaval
De ambtenaren op het
gemeentehuis in Horst aan de Maas
hadden maandagochtend nog steeds
de carnaval in hun bol. Niet of net
bijgekomen carnavalisten die de
gemeente wilden bereiken hadden
namelijk vette pech. Zij kregen te
horen dat de gemeente 23 en 24
februari gesloten is, waarna de
verbinding verbroken werd. Vrij
dubieus, want carnaval vond dit
jaar 14, 15 en 16 februari plaats.

Een niets vermoedende beller zou
kunnen denken dat we vanwege
overheidsredenen dit jaar nog een
paar extra carnavalsdagen krijgen
ingelast. Na enige navraag bleek
het om een technische fout te
gaan. Door dit mankement werd
niet de gebruikelijke tekst ’al onze
medewerkers zijn in gesprek’
afgespeeld, maar de tekst die
vorig jaar tijdens carnaval te horen
was.

Bent u (nog) fit?
Doe nu een complete fitheidstest
t.w.v. € 35,- voor slechts

Optioneel kunt u vervolgens
1 maand onbeperkt sporten incl.
eindtest t.w.v. € 86,- voor

€5

€39

Deze fitheidstest is geldig in de hele maand maart. Proefmaand aansluitend t/m april. Bel of kom langs voor een afspraak en maak vandaag nog gebruik van dit unieke aanbod.

