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Budgetwerken

Budget Wonen XXL Store
Witveldweg 100,
5961 ND Horst,
aan de A73 afslag 11
Tel. 077 - 398 02 43,
info@budgetwonenxxl.nl
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Reusachtige
wildwater schommel
De nieuwe attractie die Toverland in Sevenum gaat
bouwen, wordt een reusachtige wildwaterschommel.
De attractie, Scorpios genaamd, wordt begin juli geopend.
Dinsdagmiddag maakte Caroline Maessen dit bekend aan
de verzamelde pers. Met de nieuwe investering is een
bedrag van 2,5 miljoen euro gemoeid.

Het schommelschip Scorpios wordt
één van de grootste schipschommels
van Nederland. De attractie komt in
een haventje te liggen omringd met
water. Het schip heeft een hoogte
van 15 en een lengte van 16 meter.

Benoeming eind april of begin mei verwacht
Kees van Rooij voorgedragen als
burgemeester van Horst aan de Maas
Dinsdagavond werd officieel bekendgemaakt dat waarnemend burgemeester Kees van Rooij wordt voorgedragen als burgemeester van de
gemeente Horst aan de Maas. Inmiddels is de sollicitatieprocedure afgerond.
De gouverneur van Limburg, Leon Frissen, heeft dit onlangs aan de vertrouwenscommissie van de gemeente Horst aan de Maas medegedeeld.
Eerder dit jaar werd een profielschets opgesteld en goedgekeurd
door de gemeenteraad. Daarbij werd
duidelijk dat er een gerede kandidaat
voor de burgemeesterspost was. Op
10 februari dit jaar verscheen een
sollicitatie-oproep in de Staatscourant
voor het burgemeesterschap in Horst
aan de Maas onder vermelding dat er
een geschikte kandidaat voorhanden

was. Dat heeft er toe geleid dat verder
niemand gesolliciteerd heeft. Na het
bericht vanuit Maastricht door gouverneur Frissen werd voor de raadsvergadering van afgelopen dinsdag een
besloten bijeenkomst belegd door de
gemeenteraad van Horst aan de Maas.
Besloten werd Kees van Rooij officieel
voor te dragen als burgemeester van
Horst aan de Maas. Nu de gemeente-

raad de voordracht heeft vastgesteld,
is ‘Den Haag’ aan zet. Als daar dezelfde snelheid wordt gehanteerd
als bij gemeente en provincie zou
Van Rooij eind april of begin mei door
de Koningin benoemd kunnen worden
als nieuwe burgemeester van Horst
aan de Maas.
Kees van Rooij: “Bij de overhandiging van de profielschets begin dit jaar
door de gemeenteraad aan de gouverneur is de raad heel duidelijk geweest
over mijn kandidatuur. Voor mij was
dat een belangrijk moment, dat nu
bevestigd is in de formele voordracht.
Uiteraard ben ik daar blij mee”.

Er kunnen 42 personen tegelijk in
het schip en bereikt een maximale
snelheid van 42 kilometer per uur. De
hellingshoek tijdens het schommelen
bedraagt 75 graden, terwijl de meeste
schommels 60 graden halen. Het schip
wordt gebouwd door het Duitse bedrijf
Metallbau Emmeln.
Volgens Caroline Maessen,
directeur van Toverland staat er de
komende jaren nog veel te gebeuren
op het terrein van het attractiepark.
“We willen sterker worden door
middel van een gevarieerder aanbod.
In juli wordt, naast het schommelschip,
ook een paardenbaan voor kinderen
in gebruik genomen.
De namen van de nieuwe
attracties zijn afkomstig uit de Griekse
mythologie. Dat is gedaan omdat
we met themagebieden willen gaan
werken. Het eerste themagebied was
Land van Toos, gevestigd in het eerste
indoorgedeelte. Thema twee, Magic
Forest, is ondergebracht in de tweede
hal. Het buitengebied noemen we de
Tovertuin, maar met de komst van
Troy, klopt deze benaming eigenlijk
niet meer. Met Troy hebben we feitelijk de koers van de Griekse mythologie ingezet en die gaan we verder

uitwerken,” aldus Maessen.
Tijdens de persconferentie werd
een animatiefilmpje getoond waarbij
ook in het gebied achter Troy een achtbaan te zien was. Deze baan liep deels
door een nog te bouwen arena met
in de directe nabijheid een Griekse
tempel. Op de vraag of er in 2011 een
achtbaan gebouwd wordt antwoordde
Caroline Maessen met ‘Jein’. “Het zou
best wel eens kunnen maar daar wil ik
nu nog niets over kwijt.”
Mocht de achtbaan er komen, dan
zal deze onder de naam ‘Odysseus’
zijn rondjes draaien. Vast staat dat
het park wil uitgroeien tot één van de
meest spraakmakende parken, voor
jong en oud, in heel Europa.
Caroline Maessen wil daarnaast
het indoorgedeelte in de toekomst
uitbreiden tot het grootste overdekte
pretpark voor kinderen ter wereld.
Dit zou betekenen dat er nog een
derde hal bijgebouwd wordt.
“Eerst gaan we het gebied rond Troy
invullen, daarna concentreren we
ons op de invulling van de derde
indoorfase, waar al mooie plannen
voor klaar liggen.”
Het animatiefilmpje kunt u bekijken op
www.hallohorstaandemaas.nl/video

02

nieuws

18
03
Industriestraat 13
5961 PG Horst
Industrieterrein Hoogveld
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Leegverkoop

Verbouwing en
uitbreiding
De Wingerd nadert
Op maandag 3 mei is het zover, dan start de renovatie van gemeenschapshuis De Wingerd in Sevenum. De werkzaamheden staan tot aan het
einde van het jaar gepland.

‘Wij gaan verbouwen’

Onze
relax
afdeling
moet in
3 dagen
leeg
50%
45%
korting op alle toonzaalmodellen

Ook de voorzijde van De Wingerd wordt aangepast
De huidige gebruikers van De
Wingerd verkassen tijdelijk naar een
ander onderkomen. De kosten voor de
verbouwing bedragen maximaal 1,9
miljoen euro.

Het gebouw
is te klein voor de
huidige vraag
Architect Henk Verheijen licht
toe: “Het gebouw is te klein voor de
huidige vraag van de gebruikers. We
zullen steeds meer te maken krijgen
met vergrijzing, waardoor steeds
meer ouderen van de accommodatie
gebruik zullen maken. Daar hebben
we rekening mee gehouden in de
verbouwingsplannen. Op dit moment
is er in het gebouw te weinig bergruimte. Ook zijn lucht en akoestiek
niet goed regelbaar. Daarnaast is er nu
geen duidelijke routing in het gebouw,
waardoor men gemakkelijk bij een andere bijeenkomst naar binnen stapt.”
In de plannen worden de grote
zaal en de bühne flink uitgebreid. De
verlaagde vloer in de zaal blijft echter
behouden. De foyer bij de hoofdingang wordt uitgebreid en de KBO
met haar 800 leden krijgt een eigen
ruimte met de mogelijkheid een extra
ruimte te huren. Achter de grote zaal

komen drie vierkante ruimtes, welke
met behulp van vouwwanden één
geheel kunnen vormen, eventueel
gekoppeld aan de grote zaal.
De Wingerd heeft dan haar grootst
mogelijke zaaloppervlakte. De vouwwanden dienen tevens als geluidsisolatie bij grote manifestaties.
Tijdens een informatiebijeenkomst
over de verbouwing kwam de volgende opmerking vanuit de aanwezigen: “Automatische deuren zijn geen
verplichting volgens Agenda 22,
maar ze zijn toch zeer gewenst.”
De reactie van Marcel Toonen, ambtenaar bij Horst aan de Maas: “We nemen
dit mee, het moet passen binnen het
budget.” Niet een echt bevredigend
antwoord maar meer zat er niet in.
Agenda 22 is een uitwerking van
de Standaardregels Gelijke kansen
voor mensen met een handicap die
door de Verenigde Naties en alle
lidstaten in 1993 aanvaard zijn.
Het doel van deze regels is dat mensen met functiebeperkingen dezelfde
kansen krijgen als andere burgers.
De Nederlandse overheid is verplicht
om de Standaardregels uit te voeren.
Tijdens de informatiebijeenkomst
werd ook aangegeven dat De Wingerd
een tweede ingang krijgt. Ook wordt
de keuken in het gebouw vergroot.
Het grote werk kan beginnen.

van donderdag 18 maart t/m zaterdag 20 maart
70 a 80 stuks relaxfauteuils (van eenvoudig tot luxe uitvoering)

“ Intellectueel eigendom:
uw creativiteit verdient
waardering en bescherming...”
mr. Caspar Brouwers

BEKENDE MERKEN ALS HIMOLLA, HUKLA, TOEKOMST EN MECAM

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl
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Paas brioche,
een zalig
brioche deeg,
boordevol smaak

Annie en Dion winnen vrijkaarten
voor Herberg de Troost
De redactie van HALLO wil iedereen van harte bedanken voor het overweldigend aantal reacties op de twee te
verloten ‘Herberg de Troost’ vrijkaartjes. Afgelopen zondag mochten de winnaars Annie Venner en Dion Stoop
de twee vrijkaartjes uit handen van herbergier Emiel ontvangen. De enthousiaste winnares liet na afloop van
het concert de volgende reactie achter op onze website www.hallohorstaandemaas.nl: “Wij prijzen ons werkelijk gelukkig met het winnen van deze kaartjes. Er is niets teveel gezegd en beloofd over Herberg de Troost.
Het was een schitterende ervaring, 100% genieten!”

’Hallo auto’ in Sevenum

HORST • MAASBREE

Geopend op:
woensdag t/m vrijdag van 10.00 - 18.00 uur
zaterdag van 10.00 - 16.00 uur
Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree
Telefoon 077-4651794

www.haardstede.nl

”Waar leer je meer van het verkeer dan in de praktijk?” Met dit als motto heeft de ANWB het initiatief
’Streetwise’ in het leven geroepen. Dit is een lesprogramma dat de verkeersveiligheid van kinderen moet bevorderen. Voorzien van allerlei materialen en auto`s gaat een team van de ANWB naar basisscholen om kinderen van
groep 1 tot en met groep 8 met verkeer in aanraking te brengen. ’Hallo auto’ was het programma voor groep 5 en
groep 6 op vrijdagmorgen 12 maart in de Emmastraat in Sevenum. De kinderen waren laaiend enthousiast.

Kinderen van groep 5 en groep 6 vol in de remmen!
”Wat doe je met een bal die de
straat oprolt?”, vraagt Irene van het
ANWB-team aan de leerlingen van
basisschool De Horizon in Sevenum.
De kinderen weten het wel: ”Gewoon
blijven staan.” De motivatie geeft
Irene duidelijk aan: ”Je kunt altijd een
nieuwe bal kopen, maar een nieuw
kind, dat is niet te koop.” Op deze
manier wordt de kinderen duidelijk
gemaakt hoe ze zich in het verkeer
dienen te gedragen.

Je kunt altijd een
nieuwe bal kopen,
maar een nieuw kind,
dat is niet te koop

Ook wordt duidelijk gemaakt dat
een remweg van een auto meestal
langer is dan je denkt. In groepjes
van vier trekken de meisjes en jongens een sprintje van 20 meter.
Ze stoppen met rennen bij de finish
en kijken daarna hoever ze doorgelopen zijn. Soms twee meter, maar
ook soms zo`n vier meter.
Deze oefening is de inleiding op
het ’betere’ werk. In een echte auto
mogen de kinderen een voor een op
de remmen gaan staan bij een snelheid van enkele tientallen kilometer
per uur. Irene zit op de bestuurdersplaats en maakt tempo. De leerling
zit naast haar in een aangepaste
stoel, natuurlijk met veiligheidsgordels om. Een van medeleerlingen
staat klaar met de vlag. Bij het

afvlaggen vol in de remmen! Net
als in een lesauto zitten er remmen
rechts in de auto. Het remmen leidde
tot enerverende momenten. Wie
nog denkt iets te kunnen leren over
verkeer in het klaslokaal, zou nu
helemaal van het tegendeel overtuigd zijn.
Naast het programma ’Hallo auto’
voor groep 5 en groep 6 verzorgde de
ANWB nog drie andere programma’s.
Voor groep 1 en groep 2 was dit:
’Toet toet, kijk wat het verkeer doet’.
Groep 3 en groep 4 hielden zich anderhalf uur bezig met: ’Blik en klik’.
Groep 7 en groep 8 maakten gebruik
van hun eigen fiets bij: ’Trapvaardig’.
De leerkrachten van De Horizon waren zeer tevreden over het geboden
programma.

Regelt alle zaken
omtrent uw autoschade!
Ook het
re
ad s voor alle
ruitschades!

Tevens het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Wout Poels winnaar Marco Pantani trofee
De in Swolgen geboren en in Blitterswijck woonachtige wielrenner Wout
Poels (22) heeft twee weken geleden tijdens de vijfdaagse Ronde van
Murcia (Zuid-Spanje) van zich laten horen. Hij wist de Marco Pantani trofee
voor zich op te eisen door als eerste de hoogste bergtop van de Ronde van
Murcia te passeren.
De Vancansoleil-renner fietste
met de besten mee, onder wie Lance
Armstrong (Radio Shack) en Denis
Mentsjov (Rabobank), en eindigde
als tweede in het bergklassement en
achttiende in het algemeen klassement. Maar het mooiste vindt Wout
Poels zelf het feit dat hij de Marco
Pantani trofee won, omdat hij als
eerste renner de top van de hoogste
berg in de Ronde van Murcia bereikte

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
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Kopij/redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

tijdens de derde etappe. “Hier ben ik
echt blij mee”, reageerde Poels vlak
na de finish. “Ze vragen mij weleens
wie mijn favoriete voorbeeld in de
wielersport is geweest. Dat heb
ik eigenlijk niet. Maar ik heb wel
altijd geweldig veel waardering en
bewondering gehad voor de klimmer
Pantani.” De trofee bestaat uit een
glaswerk, waarin levensgroot het typische Pantani-hoofd is afgebeeld.

Ik kon niet wachten
met versnellen
De derde etappe was de lastigste
van deze ronde, met twee klimmen
van de 1ste categorie. Wout Poels:
“Tijdens de bespreking met de ploegleiding hadden we afgesproken om
op de berg aan te gaan vallen en te
kijken hoe ver we zouden komen. Op
de klim voelde ik me zo goed dat ik
niet kon wachten om te gaan. Radio
Shack, de ploeg van Armstrong,
controleerde en ik stoof er na een
kilometer vandoor, op jacht naar de
vroege vluchters.” De in Swolgen
geboren Poels danste op de pedalen
de steile berg op en eén voor één
haalde hij de drie voorgangers in en

Wout Poels met de gewonnen Marco Pantani trofee

kwam bij de eerste berg van de 1ste
categorie als tweede boven. Lieuwe
Westra, zijn ploegmaat, reed nog
voor hem, maar tijdens de tweede
en zwaarste klim wist Poels hem ook
bij te halen. Ze reden kort samen,
waarna Poels nog even schakelde en
als eerste het hoogste punt bereikte.

Even uitrusten
waardoor ik
de uitreiking misliep

Na afloop spoedde Wout Poels zich
naar de bus van zijn ploeg om even bij
te komen. Daardoor miste hij wel de
uitreiking van de grote glazen trofee
van Marco Pantani. Bij afwezigheid van
Poels kreeg ploeggenoot Westra de
trofee en hij reikte hem later uit aan
Wout Poels. “Het belangrijkste is dat ik
als eerste renner boven aankwam en
de trofee won. Ik ben er echt trots op.
Voor onze ploeg en voor mijzelf is dit
een zeer geslaagde ronde, waar ik met
een tevreden en voldaan gevoel op
terugkijk”, aldus de wielrenner.

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA: 27 MAART OPEN HUIZENROUTE
BleriCk
geresstraat 243

Hegelsom
reysenBeCkstraat 9

swolgen
sCHoolstraat 22

Perfect afgewerkt appartement gelegen op de 3e
etage. 3 slaapkamers en compleet vernieuwde
badkamer. Instapklaar. Gebruiksoppervlak 75 m2.
Inhoud 240 m3.

Deze woning wordt u aangeboden met het
EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor een
koopsom van e 180.000,- k.k. De maandelijkse
fiscaal aftrekbare canon is e 188,83. Vraagprijs bij
aankoop met eigen grond e 229.000,- k.k.

Halfvrijstaande woning met aan de achterzijde toegang tot bos. 4 slaapkamers en keurige badkamer.
Diepe achtertuin (18 m).

VraagPrijs E 112.500,- k.k.

kooPsom E 180.000,- k.k.

Horst
Herstraat 6

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
Sebastiaan Hendriks
T 06 13 80 89 54
E redactie@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

VraagPrijs E 199.000,- k.k.

VraagPrijs E 225.000,- k.k.

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE: WWW.CARELFIJEN.NL
Horst
BlauwVerVerstraat 30

swolgen
generaal demPsystraat 10

Horst
Paulus Potterstraat 11

Geheel gemoderniseerde halfvrijstaande woning.
3 gerenoveerde slaapkamers en design badkamer.
Grote overkapping aan achterzijde.

Statige vrijstaande levensloopbestendige bungalow
met vrijstaande dubbele garage (opp. ca. 32 m²).
Slaapkamer en doucheruimte op begane grond.

Vrijstaande patio bungalow met garage en carport
gelegen op ruim perceel. Alle voorzieningen op
één woonlaag.

Vrijstaande levensloopbest. bungalow met ruime
tuin en veel privacy! 5 slaapkamers en
2 badkamers!!

Perceeloppervlakte 358 m2.
inhoud ca. 420 m3.

Perceeloppervlakte 670 m2.
inhoud ca. 625 m3. garage 190 m3.

Perceeloppervlakte 1271 m2.
inhoud ca. 425 m3.

Perceeloppervlakte 1834 m2.
inhoud ca. 485 m3.

VraagPrijs E 274.000,- k.k.

swolgen
donkstraat 7

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.

Perceeloppervlakte 280 m2.
inhoud ca. 415 m3.

Deze woning wordt u aangeboden met het
EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor een
koopsom van e 225.000,- k.k. De maandelijkse
fiscaal aftrekbare canon is e 396,00. Vraagprijs
bij aankoop met eigen grond e 329.500,- k.k.

Rustig en landelijk gelegen vrijst. woning op ruim
perceel. Ind. B.g.g. woonkamer, halfopen keuken, bijkeuken, badkamer en 3 slaapkamers. 1e verd. Ruime
badkamer, 3 slaapkamers w.v. één met ruim balkon.
Garage/hobbyruimte, fraaie tuin met veel privacy.

VraagPrijs E 345.000,- k.k.

VraagPrijs E 369.000,- k.k.

Poststraat 9
5801 BC Venray
t 077 398 12 60
F 084 711 46 63
Voorheen
Carel Fijen
Makelaardij

Perceeloppervlakte 1725 m2.
inhoud ca. 633 m3.

VraagPrijs E 399.000,- k.k.

Hegelsom
Pastoor deBijestraat 60

VraagPrijs E 385.000,- k.k.

meerlo
PesCHweg 10

Uniek en rustig gelegen vrijstaande woning op zeer
royale kavel. Ind. Woonkamer met veel lichtinval,
ruime leefkeuken, serre/tuinkamer, badkamer. 1e
verd. 3 ruime slaapkms. Vrijstaande dubbele garage.
Geheel omsloten tuin v.v. zwembad voll.privacy.
Perceeloppervlakte 2820 m2.
inhoud ca. 500 m3.

taxaties woningmakelaar BedrijFsmakelaar

VraagPrijs E 449.000,- k.k.

Grubbenvorst
krijgt eigen
OLS-lied
Op zondag 28 maart zullen
acht OLS-liedjes gepresenteerd
worden in gemeenschapsaccommodatie ’t Haeren in
Grubbenvorst. Het betreft
allemaal liedjes van
Grubbenvorster bodem die
worden beoordeeld door een
zeskoppige jury. Ook het publiek
mag een stem uitbrengen.
De middag begint om 14.30 uur
en is gratis.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is probeert elke OLSorganisatie het OLS-gevoel uit te
stralen en over te brengen in de
vorm van een OLS-lied. Zo ook in
Grubbenvorst waar dit jaar het OLS
gehouden wordt. Alle deelnemers
aan deze OLS-songcontest worden muzikaal bijgestaan door een
combo onder leiding van Geert
Verschueren. De jury bestaande uit
Lei Meissen, Marc Clabbers, Tom
Doesborgh, Chantal Scheurs, AnnieBexkens-Duijf en René Verschueren.
Het lied dat zondag uitverkozen
wordt tot het OLS-lied zal in de
aanloop naar het OLS regelmatig te
horen zijn op radio, in promofilmpjes, website en tijdens evenementen. Verder vindt die middag ook
de première van het Kinjer-OLS-lied
plaats wat gepresenteerd wordt
door de Swinging Kids.

Alcatrazz
krijgt een
restyle
Het dancefestival Alcatrazz
krijgt een ‘restyle’. Het evenement dat jaarlijks wordt gehouden bij de kasteelruïne in
Kasteelpark ter Horst wil namelijk
op termijn dubbel zoveel
bezoekers trekken. Dat komt neer
op zo’n 10.000 festivalgangers.
Werk aan de winkel dus…
Organisator Paul van Rengs
van Linq Events uit Horst:
“We gaan onze communicatielijn
bijstellen, het festival krijgt met
de komst van de nieuwe website
een andere insteek. Wij willen een
online interactief platform bieden
voor dance-liefhebbers. Op de site
moet iedereen een bijdrage kunnen
leveren zodat er een intensieve
wisselwerking ontstaat tussen
gebruikers. Het platform moet een
weerspiegeling zijn van de hedendaagse scene. Alcatrazz moet je
laten ontdekken wat er leeft in de
wereld van dance.”
Verder wordt het aantal podia’s
teruggedraaid van vijf naar vier.
“We willen diepgang creëren op
de bestaande podia. We willen
genres bijvoorbeeld verbeteren met
grotere artiesten.” Alcatrazz vindt
plaats op 5 juni aanstaande. Hou de
HALLO van volgende week in de gaten, want dan publiceren wij enkele
grote namen uit de line-up.
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Wim Moorman ontvangt
bijzondere onderscheiding

Wim Moorman ontvangt de bijzondere draagspeld
De heer Wim Moorman, aftredend bestuurslid van het Limburgs

Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap (LGOG) is onderschei-

Syringa meyeri ‘Palibin’
Potmaat 19 cm.
Hoogte 40-60 cm.

Nu van 7,95 voor

4,99

Geldig van 18-03
t/m 24-03. OP=OP

den met de draagspeld van het
LGOG. Hij ontving het ereteken
tijdens de jaarvergadering van de
LGOG kring Ter Horst op maandag
15 maart. Het is voor de derde keer
in de geschiedenis dat deze onderscheiding werd uitgereikt in Horst.
Moorman heeft het ereteken
te danken aan zijn lange staat van
dienst bij de LGOG kring Ter Horst en
zijn bijdrage voor de lokale geschiedenis. Zo publiceerde Moorman de
reeks Horster Historiën met daarin
de talloze historische onderzoeken. Ook heeft hij vele boeken en
publicaties in tijdschriften op zijn
palmares staan.
De historicus heeft, behalve
voor het verleden, ook oog voor
de moderne tijd. Zo heeft Wim
Moorman een eigen weblog en
slaagt hij erin lokaal en regionaal
de discussies weer aan te zwengelen
op historisch vlak. Wim Moorman
mocht de onderscheiding ontvangen
uit handen van een van de leden
van het hoofdbestuur, de heer Bert
van Laer.

Sering

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7
077-4650080 • www.groenrijk.nl

Nideeurew
gio
in

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

Stofvrij parket schuren
www.kerstenparketteurs.nl

Campaign in de finale

Boerderijwinkel
Geschenk
pakketten

De Horster rock coverband Campaign heeft afgelopen zaterdag de landelijke finale van ‘The Clash of
the Coverbands’ bereikt. De formatie wist die avond de jury te overtuigen tijdens de halve finale in een
uitverkocht Paradiso in Amsterdam.
De finale wordt op zondag
10 april gehouden in poppodium
013 in Tilburg, hier zal Campaign
het moeten opnemen tegen

zeven andere coverbands uit
Nederland. Drummer Niek Geurts:
“Voor ons is een droom werkelijkheid geworden. Het was kort,

maar wel enorm krachtig. De
grote schare fans die ons hebben
vergezeld willen wij enorm
bedanken.”

Terras

Opening 2e Paasdag!
om 11.00 uur op
Lorbaan 1 in Veulen

Groepsuitje
Kinderfeestje
Gezinsuitje

Wonen Horst steunt herinrichting
Gerard Smuldersstraat in America
Het opknappen van het gedeelte van de Gerard Smuldersstraat is een van de vier projecten waar de Werkgroep
Dorpen in het groen mee aan de slag is in America. Dit project is een onderdeel van de provinciale aanpak van de
Stichting IKL Dorpen in het groen. IKL staat voor Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg. America
is uitgekozen om hier aan mee te doen en zo een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de
leefbaarheid en de leefomgeving.
kunnen in de vorm van nieuwe bomen. Aan één zijde van de weg komt
mogelijk een haag tot aan het begin
van de Kerkbosweg. Verder wordt ook
iets gedaan aan de opritten en de
parkeerstroken.

Alle veranderingen
gebeuren in overleg
met bewoners

De werkzaamheden zijn begin maart
al gestart aan de Gerard Smuldersstraat
De Werkgroep Dorpen in het groen
is al enige tijd bezig met de voorbereiding van dit project. In overleg

met de bewoners is gekeken naar de
mogelijkheid om de straat aan beide
zijden te verfraaien met groen. Dit zou

Begin maart zijn de werkzaamheden gestart en op vrijdagmiddag
19 maart zal er met de kinderen van
groep 7 van Basisschool de Wouter de
laatste hand worden gelegd aan de
beplanting.
Wonen Horst stelt hiervoor een
flink bedrag uit het Leefbaarheidsfonds
ter beschikking.
Vanuit de gemeente Horst aan
de Maas en de Provincie/IKL komt
eenzelfde bijdrage. De rest wordt
aangevuld met prioriteitsgelden vanuit
de Americaanse dorpsraad.

Vakantiewoning

DE 3VROUWEN

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
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VMBO
Dendron
College doet
het goed op
laswedstrijd
In de Jaarbeurs te Utrecht
vonden van 9 tot en met 12 maart
de Nationale Laswedstrijden op
de technishow plaats. Dendronleerling Boy Heufs uit klas MB4A,
presteerde er bijzonder goed. In
de strijd om de beste aankomend
lasser van Nederland behaalde hij
een derde prijs.
De organisatie van de Nationale
Laswedstrijden was in handen van het
Nederlands Instituut voor Lastechniek
(NIL). De laswedstrijden vonden
plaats onder het motto ‘Werken met
je handen is toe aan een herwaardering’. Daarmee werd lassen als leuk
en creatief vak weggezet. Andere
Dendronleerlingen, Bart Keizers ML4A,
Remi Geurts MK4A en Rob van den
Homberg MB4A, hebben tijdens de
regionale wedstrijden hun lascertificaat gehaald. Er bestaan in Nederland
zeven unieke lasgroepen van lassers
en deskundigen. Op vrijwillige basis
verzorgen zij lezingen, excursies
en workshops over lasprocessen,
apparatuur, onderzoek, veiligheid en
gezondheid plus kwaliteitsborging.
Het NIL is de brancheorganisatie die
onderzoek en educatie stimuleert,
leermiddelen ontwikkelt en diploma’s
en certificaten uitreikt. De metaalleerlingen van het Dendron College laten
met hun prestaties zien dat werken
met je handen inderdaad aan een
herwaardering toe is. En zij krijgen in
deze regio vrijwel zeker een goedbetaalde baan.

Een echte woonstraat in Sevenum?
Een aantal bomen rond verzorginghuis Sevenheym is al gerooid; enkele zijn gespaard omdat ze beeldbepalend zijn. Binnenkort starten de sloopen bouwwerkzaamheden, deze duren tot eind volgend jaar. Er komt nieuwbouw op de begane grond voor 28 te verplegen bewoners. Daarboven komen
twaalf woonappartementen. Bij iedere verbouw en uitbreiding is sprake van een overgangsperiode van oud naar nieuw. Voor bewoners en personeel
wordt het dus even doorbijten. Het concept van het wonen, welzijn en zorgproject ’Kasteel Sevenheym’ is uniek. Partners van bewoners in de verpleegafdeling kunnen dichtbij wonen. Met een ’straat’ over de eerste verdieping zijn verzorgingshuis, verpleeghuis en oude en nieuwe appartementen met
elkaar in verbinding.
”De naam ’Kasteel Sevenheym’
gebruiken we niet meer”, zegt
wethouder Freek Selen op de informatieavond op woensdag 10 maart
in gemeenschapshuis De Wingerd.
Die naam werd in de beginperiode gebruikt om de plannen in de
zorgdriehoek van Sevenum aan te
geven. Vooraan gemeenschapshuis
De Wingerd, verder van het centrum
de appartementen voor ouderen
in `t Valdere en verzorgingshuis
Sevenheym. In de planvorming ging
het over spoor 1 - Sevenheym - en
spoor 2 - De Wingerd -. Beide sporen
groeiden uit elkaar, zodat er van een
gezamenlijk ’kasteel’ geen sprake
meer is.
Als alles klaar is kunnen 28
mensen met bijvoorbeeld dementie
verpleegd worden. Dit gebeurt in
vier blokken, elk met zeven bewoners. Als eerste zullen bewoners van
Elzenhorst in Horst, die afkomstig zijn
uit Sevenum, hier terecht kunnen.
Uniek aan het project is dat boven
deze woonlaag twaalf woonappartementen komen. Deze worden beheerd
door woningcorporatie ’Wonen Horst’.
Partners en andere verwanten van de

Paasworkshop

Bloemschikken
Donderdag 1 april
14.00 uur – 16.30 uur

40 euro

Inclusief alle materialen &
Kofﬁe/Thee/Bonbon

Reünie oud
medewerkers
Vorstenheuvel
Zondag 17 april organiseren
enkele medewerkers van de
Vorstenheuvel in Venlo een reünie.
Vanuit Horst aan de Maas hebben veel personen gewerkt bij de
Vorstenheuvel. Opgeven kan bij Maria
Leijssen telefoon 077 465 33 04 of
via louisleijssen@tele2.nl

Hennepkwekerij in
Sevenum
opgerold
De politie in onze regio heeft
’t er maar druk mee. Afgelopen
maandag werd alweer een hennepkwekerij opgerold, nu in Sevenum.
In de woning waar de wietteelt
plaatsvond werden 982 planten
aangetroffen, inclusief een stekkerij. Ook de stroom die nodig was
voor de teelt is illegaal afgetapt.
De diensten kwamen de kwekerij
op het spoor door een melding bij
Meld Misdaad Anoniem. De politie
kon geen verdachten aanhouden en
heeft nu een onderzoek ingesteld.
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Tel: 077-3981689
www.hofvanmeterik.nl

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06- 22 67 65 05
Hortensia’s 125 srt.,
grote coniferen v.a. € 3,50, heesters,
taxus v.a. € 1,65, laurier v.a. € 0,80,
Buxus € 0,45, bomen (ook dak en lei).
www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur of
bel: 06 40 32 71 08 / 077 465 32 83
Alle Potten, Betonbeelden en cadeau
artikelen 50% KORTING
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat
41, Hegelsom. Tel. 077- 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Te koop: z.g.a.n. LMC caravan 4 pers.
met toebehoren. Tel.: 06 48 18 84 92
Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077- 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Gevraagd: ASPERGESTEKER/STER
voor mei-juni.
Mts Verhaeg, Kranestraat 38, Horst.
tel: 0773986590
Pootaardappelen en zaden
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077- 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten

De kleine kapel, de grote kapel en de kerk op een rij
bewoners beneden hebben voorrang
bij toewijzing van deze appartementen.
”Waar blijft onze overdekte doorgang naar Sevenheym?”, zo vroegen
bewoners van de bestaande appartementen van `t Valdere zich vertwijfeld af. ”Deze kan niet gehandhaafd
blijven”, aldus de plannenmakers.
”De toegang naar de twaalf nieuwe
appartementen en naar het verzorgingshuis gaat via de ingang van
`t Valdere. Op de eerste verdieping,

via de open lucht, zijn dan zowel de
appartementen als het verzorgingshuis
te bereiken. Er ontstaat dan een soort
woonstraat.”
Tot verdriet van velen moet ook de
huidige gemeenschapsruimte,
’t Trefpunt, wijken voor de nieuwbouw. Deze ruimte was ook in gebruik
voor kerkvieringen. Alles gebeurt nu
in en rond het nieuwe restaurant.
Dit werd ook op 10 maart officieel
geopend.

De Heilig Hartkapel krijgt een
andere plek op het terrein. Deze werd
in 1995 gebouwd door leerlingen
van het Bouwopleidingscentrum in
Horst. In de kapel staat het Heilige
Hartbeeld. Dit herinnert aan de
Heilige Hartschool, die in 1989 werd
afgebroken om plaats te maken voor
nieuwbouw van De Wingerd, `t Valdere
en Sevenheym. Nu, ruim twintig jaar
later, staat weer een flinke aanpassing
op het programma.
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Eijking
Bedrijf
Eijking
Eigenaar Pascal Eijking
Adres
Dijkerheideweg 8
5961 NC Horst
Telefoon 06 51 98 23 54
06 22 66 83 77
E-mail
pjeijking@kpnmail.nl
Website Sector
Grondwerk en
bestratingen
Start
April 2009

Actief bezig zijn,
ook als de kraan
even stil staat
Activiteiten
Ik ben Pascal Eijking en
woon in Horst. Naast school,
ben ik vorig jaar voor mijzelf
begonnen met het verrichten
van grondwerkzaamheden met
behulp van een minikraan.
Daarnaast volg ik de opleiding
commercieel ondernemen bij
CITAVERDE in Horst. Bij de
aanschaf van de minikraan
hoort ook een kantelbak,
sorteergrijper en verschillende
voorzetbakken voor op de
minikraan. Bij egalisatiewerkzaamheden in een tuin maak ik
gebruik van een laser om zo
precies mogelijk te kunnen
werken. Grond, puin en ander
materiaal voer ik met een
oplegger (tevens kipper) met
tractor af. Bij de particulieren
betreft het meestal tuinwerkzaamheden. Ook kun je bij mij
terecht voor grondwerk,
bestrating, riolering en beregening aanleggen, tuinen
opschonen en vijvers aanleggen. Bij bedrijven zijn het vaker
de wat grotere klussen zoals
het uitgraven van een fundering of aanverwant grondwerk.
Doelgroep?
Met de minikraan en shovel
probeer ik een vrij breed
dienstenpakket te verlenen.
Zowel voor particulieren alsook
voor bedrijven die werkzaam
zijn in de wegenbouw.
Onderscheidend vermogen?
Altijd mee proberen te
denken met de klant. Actief
bezig zijn, ook als de kraan
even stil staat. Snelle service en
proberen de klant een totaal
pakket te leveren. Ik verzorg
daarbij de aan- en afvoer van
zand, stenen en tuinafval
wanneer de klant dat wil. Mijn
streven is er op gericht een
project naar volle tevredenheid
van een klant uit te voeren.
Prijstechnisch aantrekkelijk met
gebruik van nieuwe machines.
En verder is een goede communicatie met de klant van groot
belang.

Grubbenvorst

Open dag nieuwe
kalverenstal

Munckhof wint
award

Na jarenlange voorbereiding is het dan zover. De familie Klopman
laat belangstellenden graag zien wat er zich achter de deuren van hun
nieuwe stal aan de Losbaan in Grubbenvorst afspeelt. Het gaat om een
vleeskalverbedrijf; ruim 1.000 kalveren groeien hier op voor de productie
van kalfsvlees. Iedereen die hierover meer wil weten is van harte welkom.
Het bedrijf Klopman is een van de
bedrijven in het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveld.
Voorheen had klopman een bedrijf
aan de Langstraat in Hegelsom dat
plaats maakt voor woningbouw.
Geïnteresseerden zijn van harte

welkom. Er zijn kalveren in de stal,
er wordt gezorgd voor hapje en
een drankje en er is vermaak voor
de kinderen.
De open dag wordt gehouden
op zaterdag 3 april van 10.00 uur tot
16.00 uur.

Alexander Vagevuur, Air Berlin,
Jörgen de Jong, Munckhof BusinessTravel
Munckhof Groep heeft van vliegmaatschappij Air Berlin de ‘Best
Business Travel Agency Award 2009’ ontvangen. Deze prijs werd aan het
Horster bedrijf toegekend op de ITB in Berlijn.
De ITB is de grootste toeristische vakbeurs ter wereld.
De ‘Best Business Travel Agency
Award’ wordt jaarlijks aan vier
Nederlandse zakenreisorganisaties
uitgereikt als dank voor de
voortreffelijke samenwerking en
de succesvolle inspanningen om
de vluchten van Air Berlin te
verkopen.

Jörgen de Jong, Manager
Munckhof Business Travel: ”We zijn
als team trots op deze award. We
werken al vele jaren tot wederzijdse
tevredenheid samen met Air Berlin.
De waardering in de vorm van
deze award toont aan dat we over
meedenkend vermogen, kennis en
expertise beschikken die grote luchtvaartmaatschappijen eisen.”

Problemen met uw
(elektrische) fiets?
Nu extra service voor u !!!!

Bel met het centrale meldpunt van

Rijwiel Speciaalzaak Ger Kellenaers
077 - 463 28 93

Wij komen uw fiets thuis ophalen
en brengen hem ook weer terug!
Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Starters
in de regio

verenigingen 07

GGER KELLENAERS
RIJWIEL
SPECIAAL
ZAAK

Lottum

De Steegh 13, 5973 PZ Lottum • tel. 077 – 463 28 93
Rijksstraatweg 32, 5943 AB Lomm • tel. 077 – 473 13 39
e-mail: info@gkbikes.com • web: www.gkbikes.com

praedé
Win een BBQ pakket
ter waarde van  125,bij slagerij Joosten!
Ga naar www.praede.com
en geef jouw idee
en maak kans op de prijs.

Wat of wie is
volgens jou praedé?

Perfect uitgerust.
Gewoonweg meer comfort.

De nieuwe Art SL met een diepte van slechts 90 mm.
Met Art SL presenteert Loewe een tv-toestel in ultraslank Slimline-design. Ondanks de geringe diepte
van minder dan 90 mm moet deze tv niet onderdoen op het vlak van functies en uitrusting. Van Full-HDresolutie tot innovatieve 100Hz-technologie en 24p-bioscoopweergave: alles is aan boord. De ontvangst
van HDTV-beelden is geïntegreerd, net als de opname ervan via een hardeschijfrecorder van maar liefst
250 GB. Ontdek alle mogelijkheden bij uw Loewe-handelaar:

home of electronics
CoenDers eleCtro KerKstraat 11 5961 GC Horst 077 3981388

geeft jou ideeën
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Je voelt je prettiger met
een passend lingerie-setje
Lingerie is geen taboe meer. De laatste jaren mag, en soms zelfs moet, lingerie weer gezien worden.
Lilian Keijsers-Soberjé van Cleopatra Passie voor Lingerie neemt met HALLO de trends door voor komende zomer.
Ook geeft zij inzicht in hoe lingerie gedragen wordt.

MODE
Open dag Happy Hair en Tijdloos

Kapsalon en
schoonheidsspecialist
bundelen krachten
Op 28 maart aanstaande houdt
kapsalon Happy Hair samen met
schoonheidssalon Tijdloos een open
dag tijdens de Horster koopzondag.
Op deze dag wordt u van harte
uitgenodigd om geïnformeerd te
worden en kennis te maken met de
totaal verbouwde en gemoderniseerde bovenverdieping.
Ook worden er die dag demonstraties gegeven over haar en huid.

Wat mooi is
moet men niet
verbergen
We zien bijvoorbeeld steeds meer
schouderbandjes onder de bovenkleding uitkomen. Maar hier in het
noorden van Europa zijn we daar toch
nog steeds erg behouden in. Kant
daarentegen vindt men wel mooi,
maar niet praktisch onder de bovenmode. De strakke bovenmode van de
laatste jaren vraagt om gladde beha’s.
In Zuid-Europa is men daar gemakkelijker in. Kant is mooi en wat mooi is
mag zichtbaar zijn met alle versiersels
die daar bijhoren.
Het niet dragen van een beha
zoals in de jaren van de Dolle Mina’s
is maar voor een heel kleine groep
vrouwen weggelegd. Bovenmode
vraagt nu eenmaal om de juiste
ondermode. Zo is ook de string al een
aantal jaren niet meer weg te denken
uit de ondermode. Al moet gezegd dat
de string het laatste jaar plaats heeft
gemaakt voor de hipster. Zowel de

string als de hipster worden gedragen
omdat ze nagenoeg onzichtbaar zijn
onder de bovenmode. Mannen schromen niet om voor vrouw of partner
een lingeriesetje te kopen. Een met
zorg uitgezocht en goed passend setje,
geeft zowel de man als de vrouw een
prettig en soms sexy gevoel.

Een uitgekiend
lingeriesetje is
plezier voor twee
Het zomerseizoen staat vaak voor
lichte kleuren zoals zacht roze of mint
en uiteraard wit en ecru. Dit jaar zien
we ook veel felle en frisse kleuren.
Vrolijke papegaaienkleuren zoals fuchsia, aqua, rood en paars. En het zomerseizoen is hét badkledingseizoen. Ook
hierbij is een goed advies van groot
belang. Wie denkt niet eens tijdens een
dagje strand tussen alle badgasten:
“Kan dat niet anders?” Met een goed
advies kan dat zeker anders. Juiste
badkleding en mooie strandaccessoires
zijn daarbij van essentieel belang.

OPEN HUIS
Zondag 28 maart

in samenwerking met

Maak kennis met de vernieuwde inrichting van de kapsalon
en de nieuwe schoonheidssalon op de bovenverdieping.

Diverse acties waaronder:

★ Gratis verwenbehandeling
★ Tips voor styling, haar- en huidverzorging
Herstraat 8, 5961 GJ Horst T 077-3981933 www.happyhairhorst.nl

De bezoekers die deze koopzondag
langskomen zullen de hele dag
in de watten gelegd worden met
hapjes en drankjes.
Daarbij zal het gehele team
klaarstaan om u een gratis huidanalyse, kapsel- of haarwerkadvies
te geven. Meer weten? Leest u dan
de Hallo van volgende week, dan
besteden wij uitgebreid aandacht
aan Happy Hair en Tijdloos.

Stoere jongens dragen
geen ruiten broek
Met Sproetje Kindermode neemt HALLO de modetrends voor de zomer door. Hoe kleden kinderen zich en
waar letten ze op bij de aanschaf van iets nieuws? Pascalle Mattijssen van Sproetje Kindermode geeft
haar kijk hierop.
Ouders en kinderen worden
steeds modebewuster. Hip en cool er
bij lopen is een must. Wel zijn meisjes
meer bezig met kleding dan jongens.
Zo zien meisjes liever een glittertje
hier of een strikje daar, want dat
maakt het af. Bij jongens moet het
vaak comfortabel, makkelijk maar toch
ook weer stoer zijn.

Felle kleuren doen
het goed dit jaar
Als we het over kleuren hebben
doen kleuren het goed, zoals groen,
roze en aquablauw. Tuniekjes, jurkjes
en skinny jeans blijven de trend van
dit jaar. Nieuw dit seizoen is de tregging, een mix tussen een broek (trousers) en een legging. Merkbewustheid
is in elk gezin anders. Een merkje
geeft vaak aan dat er iets meer
aandacht aan de kleding is besteed,
dus eigenlijk gaan deze klanten hierbij
voor kwaliteit. Ik denk zelfs dat ook bij
kinderen meetelt dat kleding de man
maakt (het mannetjes in dit geval).
Een stoere meid gaat niet in een
plooirokje lopen, terwijl een stoere
jongen geen ruiten broek aantrekt, bij
wijze van spreken.

Hip en cool, zo horen
jongens en meisjes
zich te kleden
En tenslotte een tip voor het mode
bewuste kind; ‘kijk eerst eens in je
eigen dorp rond, in de stad is de mode
niet altijd mooier en beter’.
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Ook schoenen kennen hun mode
Zou het merendeel van de mensen een traditionele schoen kopen
of gaat het merendeel met de mode mee? Het antwoord op deze vraag is
waarschijnlijk moeilijk te geven, omdat ook de traditionele schoen op
kleine punten verandert. Dit leert een bezoek aan De Schoester
Schoenmode in Horst.

Stoerder en jeugdiger,
het klassieke
gaat er verder af
Het is een komen en gaan van
klanten in de schoenenzaak van
Lamija Thomassen in de Steenstraat
in Horst. Sommigen ‘schüpen
efkes’, anderen kijken wat langer
en een groot aantal klanten besluit
over te gaan op een koop. Lamija
nam in september van vorig jaar
de zaak van de ‘schoester’ over.

Ze werkte er toen al ruim zes jaar.
Samen met drie medewerkers
zorgt ze ervoor dat klanten voorzien
worden van de schoen met de
juiste pasvorm en de juiste
kwaliteit. Service en passend
advies staan voorop.
Wanneer we informeren naar
de trends van deze lente en zomer
zegt Lamija: “De mode wordt
stoerder en jeugdiger, het klassieke
gaat er verder af. Blauw is de kleur
van deze zomer en verder zijn de
tinten licht.”

Zonder jumpsuit niet op
het terras deze zomer
Marlie Cruysberg van Modehuis Cruysberg in Tienray neemt HALLO mee op een modereisje langs trends voor
deze zomer. Wat belangrijker is: zij heeft tal van waardevolle tips voor al diegenen die tiptop gekleed willen
worden.

Voor meer nieuws,
foto’s en filmpjes kijk op
onze website
www.hallohorstaandemaas.nl

Jeans!

Ruim assortiment in maten en lengtes

o.a. Jack & Jones – Wrangler – Cars – LEE – Angels – LTB enz.

Ook onze nieuwe voorjaarscollectie
voor dames en heren is binnen
o.a. Twinlife – Tom Tailor – No Exess – Jack & Jones – Exessive – Enjoy enz.

U bent van harte welkom in onze winkels!
Maasbree

Dorpstraat 93
077 - 465 33 95

Overloon

Vierlingsbeekseweg 16
0478 - 64 91 66

www.emofra.nl

Voor deze zomer zijn er meerdere kleuren heel belangrijk. We gaan
vooral heel veel pastel- en natuurtinten zien. Maar ook felle kleuren
zoals paars, lime groen en blauw zijn
deze zomer helemaal hot. Combineer
marine met een andere kleur blauw,
rood of hardroze. Doe dit wel altijd
met wit. Maar als je het echt leuk
wilt maken, combineer je alle kleuren en drukke prints met elkaar.

Goud is out en zilver
is helemaal in
De ‘blitz’ maken kan dit jaar met
zilver, zeg maar het nieuwe goud.
Een tregging gecombineerd met een
jurkje, lang shirt of tuniek en als het
kan met ‘laagjes’, is helemaal top.
Ook kun je zonder jumpsuit deze

zomer niet meer op het terras gezien
worden. Dit combineer je met een
leuke pump of mooie slipper.
Kijken we naar de internationale
mode, dan loopt Italië qua trends
ongeveer een jaar voor op Nederland.
Toch hoort Nederland op modegebied bij de ’early majority’.
Wij zijn de vroege volgers van de
laatste mode.
Maar ook in ons eigen land zijn
er verschillen. Mensen die in en rond
de Randstad wonen zijn vaak hipper gekleed dan mensen buiten de
stad. Niet omdat de mode in de stad
anders is, maar omdat ze het sneller
oppikken.
Maar het maakt eigenlijk niet
zo heel veel uit. Je moet je gewoon
goed voelen in de kleding die je
koopt en het moet bij je passen.

sinds 1982

Let goed op de pasvorm en of de
kleuren matchen.

Jansen-Noy nodigt u uit!
Jansen-Noy nodigt u uit!

Goede pasvorm en
juiste kleuren, dan
is het goed

Maar liefst 7 redenen die het de moeite waard maken:

Men zegt wel eens dat ‘kleren de
man maken’ maar dat is bij vrouwen
ook zo. Kleding alleen is daarbij niet
voldoende. Bij vrouwen is ook de
styling belangrijk. Naast kleding
dienen ook schoenen, sieraden, haar
en make-up piekfijn in orde zijn.
Een goed geklede man of vrouw
moet er verzorgd uitzien en zich
bewust zijn van de pasvorm van de
kleding. Maar men moet zich thuis
voelen in de kleding die hij of zij
draagt, anders komt het niet over.
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Een kleine greep uit onze ruime merkencollectie!

Een
Eenkleine
kleinegreep
greepuituitonze
onzeruime
ruimemerkencollectie!
merkencollectie!

Jansen-Noy, Guides in Fashion

Kerkstraat 7 - 5975 BH Sevenum - Tel. 077 - 467 29 29 - www.jansen-noy.nl

Jansen-Noy,
Jansen-Noy,Guides
Guidesin
inFashion
Fashion

Kerkstraat
Kerkstraat77--5975
5975BH
BHSevenum
Sevenum--Tel.
Tel.077
077--467
46729
2929
29--www.jansen-noy.nl
www.jansen-noy.nl
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Personal shopper
Modehuis Jansen-Noy in Sevenum loopt met een breed modeaanbod voorop en geeft nieuwe trends aan.
Wie kleding wil kopen bij Jansen-Noy kan dit zelfs doen op afspraak. Een ’personal shopper’ helpt klanten bij
het maken van een keuze zodat men helemaal ’in het nieuw’ naar huis kan.
Jansen-Noy heeft de sfeer van
een familiebedrijf: gezelligheid en
persoonlijke aandacht staan voorop.
Het bedrijf kent intern een vijftal zogenaamde ‘floormanagers’. Natascha
Hartjes licht dit toe: “De floormanagers sturen hun afdeling aan.
Bij ‘Trendy Woman’ zijn naast tuniekjes van lichte en luchtige stoffen
veel jeans te vinden. Lichte herenkostuums voor de zomer zijn op de
afdeling ‘Men’ te vinden. Mannen van
alle leeftijden vinden hier wel iets
van hun gading. De nieuwe collectie

is jong en dynamisch. In de afdeling
‘Junior’ is veel kleur en fleur te vinden.
Geruite bloesjes voor de jongens en
harembroeken voor de meisjes zijn het
beeld in de komende zomer. Dat de
afdeling ‘Women’ een van de grotere
afdelingen is binnen Jansen-Noy, zal
niemand verbazen. In de komende
zomer zullen felle kleuren, pastelkleuren en dierenprints te zien zijn op
en vanaf de terrasjes. Vier keer per jaar
brengt Jansen-Noy een ‘Fashion Guide’
uit waarin het komende modeseizoen
wordt beschreven. Het komende zomer-

seizoen is nu al ruim een halfjaar in
voorbereiding. Men bezoekt met een
team vanaf juni een aantal kledingbeurzen in binnen- en buitenland om
te weten wat er leeft op het gebied
van mode. Later volgt dan de inkoop
bij de leveranciers.
De kracht als familiebedrijf blijkt uit
de aanpak van Jansen-Noy. Het zelf inkopen verhoogt de betrokkenheid bij
het product, maar verhoogt ook het
risico van niet-verkopen. Overigens
wordt niet-verkochte kleding geschonken aan goede doelen.

MODE
Bureau voor
uiterlijke presentatie

Nu 20 euro korting (bij inlevering
van deze advertentie) op een
persoonlijk kleuradvies!
(Deze actie is geldig tot 30 april 2010).

Inloopmiddag vrijdag 26 maart
13.30 - 16.30 uur
Theresiastraat 32, 5964 AK Meterik
077-4642612 - info@onlystyle.nl
www.onlystyle.nl

VOLOP
ZOMER
BIJ

NIEUWE COLLECTIE
• badkleding
• lingerie
• nachtkleding

Kerk straat 20a , 5961 GD Horst

Tel. (077) 398 72 50

Zolang je jezelf er lekker bij voelt
Visagie ontstond al in de tijd van de vermaarde Egyptische farao Cleopatra. In die tijd stond een blanke huid voor
rijkdom. Daarom smeerde men zich in met magnesiumpoeder om dit schoonheidsideaal na te streven. Ook werd er in
die tijd houtskool gebruikt als oogpotlood en sap van planten als oogschaduw of lippenstift. Tegenwoordig gebruikt
men, doorgaans vrouwen, make-up om zich zelfverzekerder en mooier te voelen. Sterker, jezelf optutten is een
dagelijkse routine geworden voor vrouwelijk Nederland, vergelijkbaar met tandenpoetsen en aankleden.

je vooral veel diepte en beweging in
het haar door het zetten van speciale foliagetechnieken. Natuurlijk kan
er erg veel wat kleuren betreft, maar
de blonde en lichtkopertinten voeren
de boventoon. Alles kan, zolang je
jezelf er maar lekker bij voelt. Want
met een kapsel wil je iets uitdragen,
het is een statement.”
En hoe zit dat met de visagie?
Mag en kan alles dit jaar?
“Op het gebied van visagie
zien we een vrij onschuldige trend
Welke kapseltrends kunnen we
ontstaan. Zachte pasteltinten zoals
verwachten de komende tijd?
roze, bruin, groen en grijstinten zijn
“Bij vrouwen zullen we dit
de trends voor het opmaken van de
voorjaar en deze zomer lange lagen
met mooie volle contouren terug zien ogen. Wil je wat ogen betreft iets
meer knallen dan is zeegroen favoin de kapsels. Ook zal er een accent
liggen op de korte kruin en op de lan- riet. De tinten wat lipstick betreft,
gaan van zachtroze tot ‘hubba bubba
ge lok. Dit model kan zowel bij krullend als bij steil haar geknipt worden. roze’ met eventueel een gloss erover.
Ook voor bruidjes is deze trend
Natuurlijk zullen de korte trendy
ideaal. Het zijn mooie zachte tinten
koppies niet uit het modebeeld
waardoor de huid fris kijkt en je als
verdwijnen, maar een lange lok in
bruid natuurlijk het stralende midde ponypartij zal niet ontbreken bij
delpunt bent!
deze gekortwiekte kapsels. Deze lok
kan gestyled woorden in bijvoorbeeld Hoe zit dat eigenlijk met maneen kuif. Bij de mannen zie je de ko- nen?
“De meeste mannen maken zich
mende tijd langere coupes met veel
niet op, al moet ik zeggen dat veel
lengteverschil. Hierdoor wordt het
mannen tegenwoordig gezichtshaar vaak warrig en wild, maar het
crème gebruiken. Bij modeshows is
kan ook ‘zakelijk’ geknipt worden.
dit natuurlijk een heel ander verhaal.
Zelfs de scheiding gaat weer een
Ik moest laatst de make-up verzortrend worden.
gen voor een modeshow van H&M,
Welke rol gaan kleuren spelen
daar worden de heren grondig opbinnen deze nieuwe haarlijn?
gemaakt. Van gloss tot foundation,
“Kleuren spelen natuurlijk een
niets is daar te mal.”
grote rol bij kapsels. Dit voorjaar zie

Loes Peters startte in 2007, na
de nodige jaren ervaring opgedaan
te hebben, HIPP haarmode en
visagie in Meerlo. Zij vindt het ’t
allerbelangrijkst om haar klanten op
hun gemak te stellen.

Ik probeer juist dat
te doen wat de klant
van mij verwacht
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Tevreden en
happy zijn
met aankopen
Bij Vrouw Womens Wear in Horst, geeft Richard Meijer zijn visie op wat
vrouwen te wachten staat op modegebied dit jaar. Ook voor mannen
misschien wel handig om even door te nemen.

Het wordt een
kleurrijke zomer
Algemeen gezien is op dit moment
kleur de trend. Je ziet het terug in
tunieken en jurken, gemaakt van
soepele stoffen. Over deze voile jurken
en tunieks worden fijn gebreide vesten
gedragen. Dit in combinatie met een
tregging. Je ziet felle kleuren, maar ook
pastel tinten. De jumpsuit is terug,
stoer met een riem en kettingen. Een
harembroek is deze zomer ook erg hip,
gecombineerd met een leren jas en
pumps. Wat niet vergeten mag worden
is de boyfriend jeans. Deze jeans wordt
gedragen met een blouson of een
blazer. Niet meer weg te denken zijn
de vrolijke jurken, rokken en tops in
allerlei kleuren en prints.
Bij Vrouw Womens Wear vind je
heel veel kleur. Paars is er al een tijdje en deze kleur verkoopt nog steeds.
Ik denk dat een mix van felgekleurde
printjes het helemaal gaat maken. Bij
de jeugd zie je meer zachte kleuren,
maar ook wit en zandkleuren.
Trends voor de jeugd zijn de
skinny jeans, die nog heel veel wordt
gedragen, maar de baggy broek is
eveneens in opmars. De skinny jeans
wordt helemaal hip, zeker met een
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De eerste indruk is
onuitwisbaar
Only Style in Meterik is gespecialiseerd in uiterlijke presentatie en biedt hiervoor een totaalconcept.
Klanten kunnen er terecht voor stijl en kleuradvies, garderobe-advies, imago-advies, personal shopping,
workshops, arrangementen en zakelijke trainingen. Het bedrijf is het geesteskind van Rieki van Doremaele,
haar doel met Only Style is het beste uit mensen te halen en ze hun kracht te laten zien. “Als mensen zich goed
voelen in kleuren en kleding die bij ze passen, stralen ze dat ook uit. Het effect van een goede eerste indruk kun
je dus voor een groot deel zelf bepalen, zowel zakelijk als privé. Daarom is het belangrijk dat je weet, hoe je
jezelf ziet, hoe anderen je zien en hoe je gezien wilt worden.”

lange ruiten blouse. Ook worden
shirts in streepjes en gekke printjes
op deze broek gedragen. De baggy
jeans is helemaal leuk met een blazer
of een kort jasje. Deze zomer zijn het
jeansbroeken in het kort, met eventueel bloemenprintjes.

Tevreden en happy
de winkel verlaten
Bij vrouwen dient de kleding een
goede pasvorm hebben. Ze kopen
graag een combinatie of kopen iets
wat ze eventueel kunnen combineren
met een kledingstuk dat ze al hebben.
Vrouwen zijn ook heel kritisch in de
prijs/kwaliteit-verhouding. Belangrijk
is dat het kledingstuk mooi afkleedt.
Belangrijk is vooral dat een klant
met een tevreden gevoel de winkel
verlaat en helemaal happy is met haar
nieuwe aankopen.
Heren opgelet! Mocht dit artikel
u geïnspireerd hebben en bent u
voornemens uw vrouw in het nieuw
te steken? Schroom dan niet om eens
binnen te lopen. Overigens ligt
Man Mens Wear naast de deur,
zo slaat u twee vliegen in een klap
en kunt u ook uw eigen garderobe
aanvullen.

Waarom is persoonlijk advies in
kleuren belangrijk?
“Vanaf het eerste moment dat
we een ander zien hebben we
een beeld en een mening over die
ander. De kleuren die we dragen,
hebben niet alleen effect op onszelf,
maar ook op de ander die ons in
onze kleding aanschouwt. Er zijn
tal van onderzoeken gedaan naar
het psychologische effect van
kleuren. Wanneer je een kleuterjuffrouw in roze gekleed ziet zul je
dat misschien wel passend vinden.
Wanneer je bij de bank komt, zul
je op zijn minst verbaasd zijn als
de adviseur een roze pak draagt.
Tien tegen een dat je hem niet zult
vertrouwen.
Elke kleur heeft weer een ander
effect. Vandaar dat kleuren veelvuldig worden gebruikt om te overtuigen, te stimuleren, te schikken, te
kalmeren of gewoon te informeren.
Ons uiterlijk is het eerste wat mensen van je zien en het laatste wat
ze van je vergeten.”
Wat zijn de kleuren van dit jaar?
“Groen is de grote verrassing.
Wat paars voor de afgelopen seizoenen is geweest, is groen voor dit
voorjaar en komende zomer.
Wel een moeilijke kleur want
mensen houden over het algemeen
niet zo van deze kleur. Zwart en
wit blijven de basis en zijn ook niet
weg te denken. Nieuw zijn ook de
blauwtinten, ik ben blij met deze
kleur. Zwart staat 80 procent van de
mensen minder mooi, dus blauw is
een heel mooie vervanger.”
Welke mensen brengen een
bezoek aan Only Style?
“Particulieren, dames en heren,
maar ook bedrijven die willen werken aan hun imago, ondernemers,
mensen met een representatieve
functie en sollicitanten.”

De uitspraak “kleur geven aan je
leven” leg eens uit hoe dat zit.
“Veel mensen zijn op zoek naar
manieren om intenser en bewuster te
leven. Kleur kan daarbij helpen in positieve zin. Kleuren inspireren en kunnen
je meer energie geven. Iedere kleur
heeft zo zijn betekenis en daarom is
het goed om kleuren te dragen waarin
jij je goed voelt. Afwisseling is daarbij
belangrijk. Iedere dag het zelfde eten
is ook saai.”

Welke kleur heeft het jaar 2010?
“Turkoois, het is een zonnige en
zomerse kleur en daar zijn we na
deze lange winter wel aan toe. Het
doet mij denken aan een strand, zee
en warmte. De kleur biedt ons het
gevoel van bescherming en herstel
in stressvolle tijden.
Verder heeft de kleur een
positief effect en dat hebben
we wel nodig in deze tijd van
economische crisis.”
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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.

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

In Griendtsveen komt onze HALLO-verslaggever voorbij een frietkraam.
Een man is er voorbereidingen aan het treffen voor de verkoop van patat.
Hij wil wel ‘Geplukt’ worden deze week. Zijn naam: Wien van Mullekom,
ook wel ‘Gebbel, de ambassadeur van de Peel’, of ‘Gebbel de turfsteker’
genoemd. ‘Gebbel’ is een benaming die door de VVV in Eindhoven in het
leven is geroepen als een soort vertegenwoordiger van de Peel. Wat Toos
Toverhoed is voor Toverland, is Gebbel voor de Peel.

Wij horen liever bij
Horst dan bij Deurne
Wonen in Griendtsveen ervaart
Wien als een voorrecht. “Het is net
een paradijs”, zegt hij. Ondanks het
feit dat Griendtsveen op Deurne
gericht is, moet het dorp volgens
hem deel van Horst blijven uitmaken.
“Omdat we Limburgers zijn en omdat
de gemeente Horst als instituut veel
beter is dan de gemeente Deurne.
Bovendien hoort de Peel voor een
groot deel bij Limburg,” aldus Wien.
Dat Griendtsveen geen winkels heeft,
ervaart hij niet als een probleem.
“Veel inwoners van ons dorp werken
in Brabant en gaan daar naar een
supermarkt alvorens men naar huis

Salade van
rode linzen

met kalfstong en
kalfswang
Benodigdheden: (4 personen)
100 gram rode linzen
60 gram gekookte kalfstong
1 deciliter bouillon
1 deciliter room
1 sjalotje
30 gram gesneden groenten
(wortel, snijbiet, courgette enz.)
zout en peper
1 kg kalfswang
1 bosje snijbiet
1 wortel, 1 prei, knolselderij, ui
laurier, tijm, teentje knoflook
Madeira
bloem
kalfsjus
Bereiding:
• de rode linzen twee uur laten
weken;
• sjalot aanfruiten in de olijfolie
en de linzen toevoegen;
• afblussen met bouillon en
room, gaarkoken tot dat ze
beetgaar zijn;
• de kleine groenten en de
gesneden kalfstong toevoegen;
• doorwarmen en op smaak
brengen met zout en peper;
• de kalfswang schoonmaken en
met zout en peper bestrooien,
daarna bloemen;
• kalfswang bakken in olijfolie.
• de groenten in blokjes snijden
en bakken in de olijfolie,
afblussen met Madeira;
• de kalfswang samen met de
groenten in een stoofpan
doen, kalfsjus toevoegen en
zachtjes laten sudderen tot
alles gaar is (zeker 2-3 uur);
• het blad van de snijbiet
ontdoen van de steeltjes;
Alles even laten blancheren.
Blad uitspreiden, steeltje erin
en dan een pakketje van
maken;
• opdienen: 1 lepel linzen op
een bord, daarbovenop een
lepel kalfswang en daar
bovenop 1 pakketje snijbiet.

Maar zijn grootste hobby zijn
brommers! Wien: “Ik beleef veel
plezier aan het opknappen van oude
brommers. Met name de exemplaren uit mijn jeugdjaren die tussen
1957 en 1970 verkocht werden.
Ook ben ik voorzitter van een
legendarisch bromfietsmerk:
Royal Nord. Daar zijn nog maar
enkele exemplaren van.
Het was een bromfiets die, als
een van de eersten, vier versnellingen had en daardoor snel kon
rijden. Maar ook het rijden met een
moderne motorfiets behoort tot
mijn hobby’s. Ik ben als het ware
een beetje verliefd op alles wat met
snelheidssport te maken heeft.”
Naast zijn brommerhobby, zet
Wien zich ook in voor het opnieuw
laten verrijzen van het oude treinstation van Griendtsveen.

Frietbakker
en gids tegelijk
Wien van Mullekom is een gescheiden man, zonder kinderen. Hij is 65 jaar
oud, heeft veel hobby’s en een grote
voorliefde voor de Peel. In zijn dagelijks

leven bakt en verkoopt hij friet in
Griendtsveen en verzorgt hij rondleidingen door Griendtsveen en de Peel. De
tochtjes door de Peel gaan te voet, per
fiets, huifkar en zelfs per touringcar om
toeristen en liefhebbers van de Peel de
mooiste plekken te laten zien.

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Ik mis een
bejaardenhuis in
Griendtsveen
Wien houdt van zijn dorpje, dat
als enige kern van Horst aan de Maas
midden in de oude Peel ligt. Wel
geeft hij aan dat een kleine woongemeenschap het niet altijd even gemakkelijk heeft. Het verenigingsleven
in stand houden binnen zo’n klein
dorp is volgens hem best moeilijk.
“De toekomst van Griendtsveen
kan gevaar lopen, doordat de
gemeenschap gewoonweg te klein
wordt. Het onderwijs is hierin enorm
belangrijk, want als dat weg zou vallen, dan willen hier natuurlijk geen
jonge mensen meer wonen.”
Wien van Mullekom gaat niet elk
jaar op vakantie. Hij geniet graag van
een dagje uit in eigen land en geniet
dan van de mooie natuur. Maar om
de vijf jaar onderneemt hij een trip
naar het buitenland. Zo was hij al
eens in Nieuw-Zeeland, Indonesië en
Australië. “Ach, om mooie dingen te
zien hoef je eigenlijk niet ver weg
te gaan. Kijk eens naar de aparte
architectuur van de Griendtsveense
huizen. Schitterend toch? En als je
dan ook nog weet hoe Griendtsveen
is ontstaan, begrijp je pas hoe het is
om Griendtsvener te zijn”, besluit
hij z’n verhaal.

RIX LIMERICK

Gebbel de turfsteker

7

gaat ´s avonds. Wat ik wel mis in
Griendtsveen, is een bejaardenhuis,
waar we als Griendtsveners samen
onder en met elkaar oud kunnen
worden.”
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HALLO van afgelopen week: Kinderkledingbeurzen in Gemeente

In de Hallo zoag ik veul kiender-klier-beurzen stoan,
Bliekbaar is ‘t mit de alde mode alwèr gedoan.
’t zien gelukkig mar klier,
En wuurt ’t ni mier,
Dat neet de kiender zélf in de oetverkoêp goan!

“in the picture”
deze week:
3 pistolets voor  1,00
2 notenstokjes voor  2,00
3 bosse bollen voor  3,00
1 Linzer abrikozenkruimelvlaai voor  7,50

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
18 maart 2010
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Zestien dorpen presenteren
zich aan college

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de nieuwe gemeente Horst aan de
Maas wil graag kennismaken met de inwoners van alle dorpen en brengt een bezoek aan de
afzonderlijke dorpen. Inmiddels zijn Griendtsveen, Evertsoord, Tienray en Meerlo bezocht.
Kennismaken in Griendtsveen, Evertsoord,
Tienray en Meerlo
Op 8 maart was de aftrap in Griendtsveen en
Evertsoord. De collegeleden en de secretaris stelden zich kort voor aan het dorp.
Vervolgens presenteerde de gemeenschap van
Griendtsveen zich door het vertonen van de film
‘100 jaar Griendtsveen’.
In Evertsoord liet het overlegplatform
Evertsoord de film zien, die gemaakt is ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaansfeest dat
Evertsoord in september 2009 heeft gevierd.
In Tienray presenteerden zich jongerencentrum
Gaellus met Gaellus Open Air, de dorpsraad
met een vooruitblik naar Tienray over 10 jaar, de
vereniging Klein Lourdes en pastoor Verheggen
over het pelgrimsdorp en tenslotte het COA
over het reilen en zeilen binnen de tijdelijke
noodvoorziening voor asielzoekers. Een en
ander werd begeleid door stukjes film en foto’s.
In Meerlo presenteerden zich volleybalclub
Set Up, voetbalclub SV United, de Stichting
Ontwikkelingssamenwerking Meerlo-Wanssum
en de dorpsraad.

Aansluitend aan alle bijeenkomsten was er
ruimte voor informeel samenzijn. Met 50 tot 100
bezoekers per avond zijn de bijeenkomsten
goed bezocht.
Vervolg bijeenkomsten
In onderstaand overzicht vindt u de data
waarop de overige kennismakingsavonden
gehouden worden, telkens op maandagavond.
De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 29
maart, in Kronenberg en Sevenum. Het dorp
zorgt voor de invulling van het programma.
Hebt u ideeën, neem dan gerust contact op
met uw dorpsraad. Inwoners die de kennismakingsavonden willen bezoeken zijn van harte
uitgenodigd.
Om een beeld te krijgen van het aantal gasten
dat wij per avond mogen begroeten, vragen wij
u vriendelijk om uw medewerking. Wilt u a.u.b.
per mail aan a.hendriks@horstaandemaas.
nl laten weten of u komt. Natuurlijk kunt u
ook bellen: 077 – 477 93 71. Uiteraard bent u
ook van harte welkom zonder dat u zich hebt
aangemeld.

In elke kern stelt het college zich aan de aanwezigen voor

Datum/tijdstip
29 maart 2010
19.00-20.30 uur

21.00-22.30 uur

26 april 2010
19.00-20.30 uur
21.00-22.30 uur

10 mei 2010
20.00-22.00 uur

17 mei 2010
19.00-20.30 uur
21.00-22.30 uur

Dorp/locatie

31 mei 2010
19.00-20.30 uur

Kronenberg
Gemeenschapshuis
De Torrekoel
Sevenum
CC De Wingerd
Swolgen
Café Zaal Wilhelmina
Melderslo
MFC De Zwingel

21.00-22.30 uur

7 juni 2010
19.00-20.30 uur

21.00-22.30 uur

Meterik
Gemeenschapshuis
De Meulewiek
America
Aan de brug
Hegelsom
Basisschool Onder de
Linde
Horst
CC ‘t Gasthoes

Nieuwe informatieavond
Burger Hulpverlening
Limburg (BHL)
22 maart a.s. in De Wingerd te Sevenum
Sedert september vorig jaar heeft in de kernen Sevenum, Kronenberg en Evertsoord, in
samenwerking met de Regionale Ambulance
Voorziening Limburg Noord (RAVLN), bezig
met het opzetten van een project onder de
naam Burger Hulpverlening Limburg. De
doelstelling van dit project is het realiseren
van een dekkend netwerk van AED (automatische externe Deﬁbrillatoren) apparaten en
burgerhulpverleners.
Na enkele succesvolle bijeenkomsten in
Sevenum en Kronenberg is de belangstelling wederom zo groot dat er een nieuwe
bijeenkomst georganiseerd wordt. Wij nodigen
belangstellenden daarom wederom uit voor het
bijwonen van deze bijeenkomst.
Deze volgende bijeenkomst vindt plaats
• op 22 maart as
• in gemeenschapshuis De Wingerd
Maasbreeseweg 2 Sevenum.
• aanvang 19.30 uur (tot plusminus 21.30 uur)

een toelichting. Wij doen deze avond een
beroep op u als inwoner om u op te geven als
burgerhulpverlener. Een voorwaarde om deel te
nemen aan het project is het doorlopen van een
éénmalige instructie. Deze instructie geven wij
tijdens de bijeenkomst.
Voor wie is de informatieavond bedoeld?
De informatieavond is bedoeld voor:
1. mensen die interesse hebben in het project.
2. mensen die zich willen opgeven als vrijwilliger.
3. Particulieren bedrijven of Instellingen die een
AED in bezit hebben en deze willen aanmelden om mee te doen in het project.
Meer weten over de informatieavond?
Neem dan contact op met Jan Schattevoet
(dorpsraad Sevenum) tel. 077 - 467 14 70 of
email carlaenjan@hotmail.com of L. Joris
(gemeente Horst a/d Maas) tel. 077 - 477 94 75
of email; l.joris@horstaandemaas.nl
Het is belangrijk dat u uw legitimatiebewijs
meeneemt!

Enerzijds bestaat de mogelijkheid om u op te
geven als burgervrijwilliger anderzijds om een
eventueel in uw bezit zijnde AED te laten mee
participeren in dit project.

Aan het einde van de avond wordt u gevraagd
een formulier in te vullen dat u deel heeft
genomen aan de instructie avond. Hiervoor is
het nodig dat u een legitimatiebewijs meeneemt
(rijbewijs, paspoort, identiteitskaart).

Informatieavond
Tijdens deze avond geeft de ambulancedienst

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de
website www.ocravln.nl

Foto
van de
week!

Broekhuizen en
Broekhuizenvorst
Café Zaal ‘t Dörp
Lottum
De Smetenhof
Grubbenvorst
Gemeenschapsaccommodatie
‘t Haeren

In Meerlo geeft René Poels het college informatie over
de organisatie SOS Meerlo-Wanssum

Het college, op bezoek in Tienray, wordt geïnformeerd
over de tijdelijke inwoners van Horst aan de Maas

Zaterdag 20 maart: gratis
compost !
De gemeente neemt dit jaar weer deel aan de Landelijke Compostweek. Dit betekent dat alle
burgers aanstaande zaterdag 20 maart gratis compost kunnen afhalen aan de Songertweg
in Horst.

Het laden van een aanhanger met compost, tijdens compostactie 2008

Burgers bedankt!
Met de compostactie bedanken de gemeente
én de compostproducenten Attero en Reiling u
voor het gescheiden aanbieden van uw tuinafval
en gft-afval (in een deel van de gemeente). Dit
organische afval wordt door Attero en Reiling
verwerkt tot compost. Diezelfde compost kunt u
op 20 maart komen halen en weer toepassen in
uw tuin. Daarmee maakt u de natuurlijke kringloop rond: meer “cradle to cradle” bestaat niet!
Hoeveelheid
Er kan maximaal 1 m3 compost gratis worden
opgehaald. Men dient zelf te zorgen voor transport. De gemeente zorgt voor de belading van
aanhangers. Wie geen aanhanger heeft kan het
compost ook in zakken meenemen. De zakken
worden door de gemeente beschikbaar gesteld,
het vullen dient men zelf te doen. Er is een ruime
hoeveelheid compost besteld, maar op = op !!
Hoe laat en waar
De actie vindt plaats op zaterdag 20 maart
aanstaande tussen 8.00 uur en 16.00 uur. Het
compost kan worden opgehaald op één centrale
locatie aan de Songertweg in Horst. Dit is achter
InterChalet. Let op de rijroute: inrijden via de
Songertweg en uitrijden via de Bremweg. Om
een lange rij te voorkomen zijn er vier “laadzones” voor auto’s met aanhanger. Er is een apart
gedeelte waar u zelf het compost in zakken
kunt scheppen. Volg de aanwijzingen van de
verkeersregelaars ter plaatse.
Waarom compost goed is voor uw tuin
Compost verbetert de structuur van de bodem.
Zandgrond krijgt meer samenhang, kleigrond
wordt luchtiger en beter bewerkbaar. Compost
zorgt voor een goede en stabiele verhouding

tussen water, lucht en de gronddeeltjes in de
bodem. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling
van het wortelstelsel van de planten in uw tuin.
Met compost mengt u organische stof door uw
grond. Daardoor verbetert de waterhuishouding.
Dit betekent dat in regenachtige periodes het
water beter wordt afgevoerd, en dat in droge
periodes meer vocht wordt vastgehouden in de
bodem. Compost voedt de bodem. Compost
bevat kleine hoeveelheden voedingsstoffen die
geleidelijk vrijkomen.
Hoe u compost gebruikt in de tuin
Compost kan het hele jaar opgebracht en ondergewerkt worden. Toepassing in het voor- en
najaar is het meest gebruikelijk.
• Onderhoud siertuin: in het voor- of najaar een
laagje van 2 tot 5 mm compost uitstrooien en
licht in de bovenste laag van de grond harken.
Overige bemesting is dat jaar niet nodig.
• Onderhoud moestuin: jaarlijks een laag van 1
cm compost licht inwerken. Voor de meeste
gewassoorten is deze bemesting voldoende en
kan overige bemesting achterwege blijven.
• Bessen, bramen, fruitbomen: een laag van
2 cm compost jaarlijks tussen de planten
strooien.
Hoe u compost gebruikt in potten
Compost kunt u niet ongemengd als potgrond
gebruiken. Compost is een bodemverbeteraar
die altijd door de (pot)grond gemengd moet
worden.
• Bloembakken: in het voorjaar de grond uit de
bloembakken vermengen met maximaal 25
procent compost.
• Kamerplanten: bij het oppotten de potgrond
vermengen met 10 procent compost of jaarlijks
een dun laagje bij de plant strooien.

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 de woning op het perceel
gelegen aan de Spoorstraat 6 te Tienraij,
door de heer. R. Buise te Tienraij.
• Het plaatsen van een dakkapel op het perceel
gelegen aan de Burg. Cremersstraat 20 te
Grubbenvorst, door de heer E. Schrage te
Grubbenvorst.
• Het oprichten van een erker op het perceel
gelegen aan de Pr. Margrietstraat 2 te Horst,
door de heer J. van Roesel te Horst.
• Het vernieuwen van een berging en terras op
het perceel gelegen aan de Speulhofsbaan 14
te Meterik, door de heer R.W. Neggers te
Meterik.
• Het vergroten van een woonhuis op het
perceel gelegen aan de Almeweg 6 te Horst,
door de heer Huijs te Horst.
• Het vergroten van de woning op het perceel
gelegen aan de Horsterdijk 6 te Lottum,
door de heer J.W. van Iperen te Lottum.
• Het plaatsen van een terrasoverkapping
op het perceel gelegen aan De Pelslap 23 te
Horst, door mevrouw M.W.E.J. van den
Munckhof te Horst.
• Het vergroten van een woonhuis op het
perceel gelegen aan de Schoolstraat 43 te
Horst, door de heer M.J.M. Houwen te
Horst.
• Het plaatsen van een tuinhuis op het perceel
gelegen aan de Venrayseweg 88a te Horst,
door de heer M.W.M. Aerts te Horst.
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
fase I
• Het oprichten van 3 varkensstallen, luchtwassers, silo’s en loods op het perceel gelegen aan de Kleefsedijk ong. te Sevenum, door
Klevar BV te Sevenum.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Aanvraag sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag sloopvergunning is ingekomen voor:
• Het slopen van dakbeschot, vensterbank en
plafond van de woning op het perceel gelegen
aan de Kempweg 15 te Meterik, door de
heer P. Litjens te Meterik.
• Het slopen van asbestonderdelen van de
woning op het perceel gelegen aan de Pr.
Bernhardstraat 34 te Horst, door Wonen
Horst te Horst.
• Het slopen van bijgebouwen op het perceel
gelegen aan de Blaktdijk 62 te Kronenberg,
door familie M. van Gorp – Schlooz te
Kronenberg.
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 Multi Functionele
Accommodatie te Swolgen door Stg.
Multifunctionele Accommodatie Kerkebos te
Swolgen.
• Het vergroten van een stallingsruimte op
het perceel gelegen aan de Bergsboslaan 7 te
Meerlo, door de heer J. Bovee te Meerlo.
• Het vergroten van de woning op het perceel
gelegen aan de St. Josephstraat 22 te Horst,
door de heer J. Janssen te Horst.
• Het oprichten van een woning met garage op
het perceel gelegen aan de Broekhuizerweg
20 te Broekhuizenvorst, door familie
Custers te Broekhuizenvorst.
• Het oprichten van een bijgebouw op het

Zelf compost in zakken scheppen, tijdens compostactie 2008

•

•

•

•

•

perceel gelegen aan de Blaktdijk 62 te
Kronenberg, door familie Van Gorp
–Schlooz te Kronenberg.
Het vergroten/verbouwen van een woning op
het perceel gelegen aan de Wouterstraat 52
te America, door de heer J.W.P. Vervoort te
America.
Het vergroten van een rundveestal en op
richten van een sleufsilo op het perceel
gelegen aan de Saardijk 2 te Sevenum door
de heer L. Janssen te Sevenum.
Het oprichten van een veranda op het perceel
gelegen aan de Casselehof 15 te Melderslo,
door de heer R.L.M. Thijssen te Melderslo.
Het verplaatsen van een bestaande kapel op
het perceel gelegen aan de Maasbreeseweg 8
te Sevenum, door De Zorggroep te Venlo.
Het oprichten van een garage op het perceel
gelegen aan De Papeling 8 te Lottum, door
de heer D.H.M. Bos te Lottum.

Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend:
Lichte bouwvergunning
• Het vergroten/verbouwen van een
woonhuis op het perceel gelegen aan de
Americaansweg 74 te Horst, door de heer
W. Peters te Horst.
Reguliere bouwvergunning
• Het bouwen van een bedrijfswoning op
het perceel gelegen aan de Zeesweg 26 te
Sevenum door J. van Dooren te Sevenum.
• Het bouwen van een educatie en verkoopruimte op het perceel gelegen aan de Zeesweg
26 te Sevenum door J. van Dooren te
Sevenum.
• Het oprichten van een luchtkanaal/wasser op
het perceel gelegen aan de Mgr. Aertsstraat 66
te Swolgen door Varkensbedrijf de Heide BV
te Lottum.
• Het vergroten/verbouwen van een
varkensstal op het perceel gelegen aan de
Crommentuynstraat 56 te Meterik door
Houbensteijn Holding B.V.
• Het oprichten van een luchtkanaal op het perceel gelegen aan de Crommentuynstraat 56 te
Meterik door Houbensteijn Holding B.V.
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 18 maart 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, 18 maart 2010.
De waarnemend burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en)/
ontheffing(en)
Evenementen
De volgende aanvrage(n) evenementenvergunning zijn ontvangen:
• Organisatiebureau Eeri v.o.f. voor het organiseren van een kermisbraderie op 2 mei

Zwembad
de Berkel
•

•

•

•

•

•

2010 op de Loevestraat te Horst.
Rijverenigingen Bucephalus en Die
Sevenrijders, voor het organiseren van
dressuur en springwedstrijden op 8 en 9
mei 2010 op het evenemententerrein in
Kronenberg.
Blok 10 / Café Centrum, voor het organiseren van een muziekevenement op 22 mei
2010 op het Wilhelminaplein te Horst.
OJC Gaellus, voor het organiseren van
Gaellus Open Air op 23 mei 2010 op het
grasveld nabij soosgebouw.
Volleybalvereniging Hovoc, voor het organiseren van het Horster Weifeest 2010 op 29
mei 2010 in een feesttent achter Dendron
Sporthal te Horst;
Stichting Jongerengilde Sevenum, voor
het organiseren van de Wandelvierdaagse
Sevenum van 24 t/m 27 juni 2010.
P.S.V. Horst e.o., voor het organiseren van
een kleindierententoonstelling op 8, 9 en
10 oktober 2010 in manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25 te Hegelsom.

Peeldag
11 april 2010

In en nabij
Peelmuseum,
Griendtsveenseweg 69
te America		

Vette Haas
24 en 25 april 2010

Perceel aan de Jacob
Poelsweg te America

Optocht
communikantjes
en muziekver.
Concordia Meterik
25 april 2010

Dorp Meterik

Lottum in beeld
29 en 30 april 2010

Rijhal Hoogveld,
Stokterweg 14,
Lottum		

20 jaar Ezelvriend, Evenemententerrein
feestje verdiend!
d’n Umswing in
30 april t/m 2 mei
Kronenberg
2010
Oranjetocht
Gemeente Horst aan
(toerfietstocht),
de Maas
Zandhazentocht
en Gezinsfietstocht
30 april 2010

Besluit(en)
Exploitatievergunning
• Mevrouw I.L.P. Groenewegen voor het voor
het exploiteren van IJssalon en Lunchroom
Lo Solé, Maasbreeseweg 1, 5975 BL		
Sevenum.
Het besluit ligt ter inzage van 19 maart tot en
met 30 april 2010.
Als u belanghebbende bent kunt u binnen
zes weken na de dag van deze bekendmaking
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.
Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met het organiseren van een
autocross op 21 maart 2010 op een perceel
aan het Peeldijkje zal het Peeldijkje aan de
zijde van de Herenbosweg die dag afgesloten
worden voor alle verkeer. Het verkeer zal ter
plekke worden omgeleid.
Ontvangen meldingen voor te organiseren
evenementen
Op grond van het bepaalde in het
“Evenementenbeleid Horst aan de Maas’ zijn
de volgende meldingen ontvangen:
Naam/Datum
evenement

Locatie
evenement

Merlin-pop
4 april 2010

In en nabij OJC
Merlin,
Peschweg 1 te Meerlo

Motortreffen
MC Vors
9, 10 en 11 april
2010

De Hanenkamp,
Horsterdijk Lottum

Koninginnedag
30 april 2010

Centrum Sevenum

De volledige activiteitenkalender kunt u
vinden op onze website: www.horstaandemaas.nl

Wet Ruimtelijke
Ordening
Vooraankondiging voorbereiding projectbesluit Wouterstraat ongenummerd
te America
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 het realiseren van
2 bouwkavels aan de Wouterstraat ongenummerd te America.
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 ontwerpprojectbesluit ter inzage ligt
(eventueel tezamen met de ontwerpbouwvergunning), wie daartegen op welke wijze zienswijzen kan indienen en binnen welke termijn
dat dient te geschieden.

Kranestraat 14, 5961 GZ Horst,
tel. 077 - 447 97 25
Rooster vrij zwemmen
Dag/Tijd
Donderdag
18:30-20:00
20:45-21:30

Beide Baden
Zwangerschapszwemmen

Vrijdag
12:00-13:30
18:30-21:30

Beide Baden
Recreatiebad

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
Dinsdag
09.45-10.45
12:00-13:30
13:30-14:15
18:30-20:00

Bad
Woensdag
07:30-08:30
09:00-09:45
12:00-15:30

Beide baden
Aqua-varia
Beide baden

Recreatiebad
(baby-/peuterzwemmen)
Wedstrijdbad (trimzwemmen)
Wedstrijdbad en v.a. 11:30 uur
ook recreatiebad

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.
Iedere laatste vrijdag van de maand:
Discozwemmen van 19.00-21.00 uur.

Beide baden
Beide baden (goedkoop tarief)
Trimzwemmen
Beide baden

Meer informatie:
www.horstaandemaas.nl
of Lokale Omroep Reindonk
teletextpagina 215.

Trimzwemmen
Op dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 14.15 uur
Nu ook in het ondiepe water.
Een gevarieerde conditionele zwemtraining!
Trimzwemmen is een groepsles waarbij
aandacht besteed wordt aan verschillende
zwemslagen en bewegingsvormen. U werkt
zowel aan uw uithoudingsvermogen als aan
verschillende zwemtechnieken. Regelmatig
worden er materialen gebruikt om de oefeningen te verzwaren. Het is een ideale mogelijkheid om uw conditie op peil te brengen, te
onderhouden of te verbeteren.
Doel
Intensief werken aan uw conditie.
Veelzijdig bewegen.
Gezelligheid en sociaal contact.
Voor wie?
Voor iedereen vanaf 16 jaar die op een verant-

woorde wijze aan zijn/haar conditie wil werken.
Trimzwemmen wordt in zowel het diepe water
als in het ondiepe water gehouden, daarom
moet u over een redelijke zwemvaardigheid
beschikken.
Kosten
Per les € 4,20
U kunt ook voordelig gebruik maken van een
10- of 25 badenkaart.
Vooraf aanmelden is niet nodig. U kunt
altijd meedoen!
Tijdens de schoolvakanties is er geen trimzwemmen.
Informatie
Aan de kassa van het zwembad.
Bellen kan ook! 077- 477 97 25
Wijzigingen voorbehouden

Deze kennisgeving wordt tevens op onze
website ( www.horstaandemaas.nl ) bekendgemaakt.
Horst, 18 maart 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, wnd. burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Afsluiting Stationsstraat
In het weekend van 27 en 28 maart 2010
vinden op de Stationsstraat te Horst afrondende asfalteringswerkzaamheden en markeringswerkzaamheden plaats. Ten behoeve van
deze werkzaamheden is het noodzakelijk de
Stationsstraat af te sluiten voor alle verkeer.
Vanaf zaterdagavond 27 maart 17.00 uur tot
en met zondag 28 maart 17.00 uur zal de
Stationsstraat dan ook afgesloten zijn voor
verkeer.
Doorgaand verkeer wordt ter plekke
omgeleid via de Venloseweg - Dr. van de

Meerendonkstraat - Gasthuisstraat.
De fietspaden blijven toegankelijk, zodat fietsers gewoon van het fietspad gebruik kunnen
maken.
Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de
opzichter van de gemeente, de heer Th. van
Gend, bereikbaar op tel. 06 - 52304343.
Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de heer R. de Jong, bereikbaar op
tel. 077 - 477 94 64.

Afgelopen woensdag opende wethouder Selen de verbouwde begane grond van het verzorgingshuis Sevenheym. Hiermee is het eerste onderdeel van het Wonen, Welzijn, Zorg-project kasteel
Sevenheym voltooid.

Milieu
Bekendmaking melding Besluit
Landbouw in het kader van de Wet milieubeheer
Voor een aantal soorten bedrijven en bedrijfsactiviteiten is geen vergunning nodig op grond
van de Wet milieubeheer omdat zij vallen onder
landelijk vastgestelde algemene regels. Als een
dergelijk bedrijf of bedrijfsactiviteit wordt gestart of als er een wijziging plaatsvindt moet dit
worden gemeld bij de gemeente. De gemeente
moet deze meldingen bekend maken.
Bij de gemeente is een melding op grond van
Besluit Landbouw binnengekomen. Deze melding is;
Ingediend op:
26 januari 2010
Betreft:
Wijziging kleinschalige
veehouderij
Aanvrager:
PTC+
Adres inrichting: Dijkerheideweg 14
Hegelsom
Ter inzage en nadere informatie
De stukken die betrekking hebben op deze
bekendmaking liggen ter inzage met ingang van
19 maart 2010 tot en met 15 april 2010
in de informatiehoek van het gemeentehuis,
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden
van de informatiehoek zijn: ma. t/m vr. van
08.00 tot 17.00 uur.
Voor meer informatie of wanneer u de stukken
op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u contact
opnemen met de afdeling Vergunningen,
tel. 077 – 477 97 77.
Beroepmogelijkheden
Burgemeester en Wethouders hoeven geen
besluit te nemen over deze melding. Zodoende
gelden hiervoor dus ook geen beroepmogelijkheden.
Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas brengen ingevolge het bepaalde in de Wet
milieubeheer en de Algemene Wet Bestuursrecht
ter openbare kennis dat op 17 februari 2010 bij
hen is binnengekomen:
• een melding ex. artikel 8.19, lid 1 van de Wet
milieubeheer, ingediend door L. Verhaegh,
Industrieweg 22 te Sevenum. De melding
betreft het plaatsen van 2 silo”s.
De melding en de andere op het verzoek betrekking hebbende stukken liggen ter inzage met
ingang van 19 maart 2010 tot en met 29 april
2010;
 op maandag van 08.00 tot 17.00 uur en van
14.00 tot 17.00 uur, ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis te Horst;
 desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.

Welk afval wordt de komende
tijd opgehaald?
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 zijn voorschriften opgenomen. Het betreft
de volgende ontwerpbeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten:
Aanvrager:
J. Gooren
Adres inrichting: Reindonkerweg 11
Betreft:
WM milieuvergunning
8.1 8.4 veranderings
vergunning
Datum aanvraag: 4 maart 2010
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage van 19 maart
2010 tot en met 29 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 9.00 tot 19.00
uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 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
F. Brugmans van het team Vergunningen via tel.
077  47 79 578.
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.

Vrijdag 19 maart
• Inzameling restafval America en Griendtsveen
Zaterdag 20 maart
• Inzameling oud papier Horst-Zuid en
Sevenum
• Inzameling oude metalen Sevenum
• 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)
Maandag 22 maart
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom en
Horst (Kapellerhof)
Dinsdag 23 maart
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de
Riet) en Meterik
Woensdag 24 maart
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen en Tienray
• Inzameling GFT-afval Evertsoord, Kronenberg
en Sevenum
Donderdag 25 maart
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 27 maart
• Inzameling restafval Horst-Noord
Zaterdag 28 maart
• Inzameling oud papier America, Horst-Noord,
Lottum, Meerlo, Meterik, Swolgen en Tienray
• Inzameling oude metalen Evertsoord, HorstNoord, Kronenberg, Lottum en Meterik
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)

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.

matie ontvangt over diverse uiteenlopende
onderwerpen.
Dinsdag 23 maart 2010 wordt de themabijeenkomst Politie gehouden. Tijdens deze
bijeenkomst ontvangt de raad algemene
informatie over de Politieregio Limburg-Noord
en over het Politiedistrict Venray. Verder staat
er een rondleiding in het servicecentrum,
de meldkamer en het cellencomplex op het
programma.

Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de zienswijzen bij het nemen van een definitief besluit.
Het instellen van beroep is slechts mogelijk voor
belanghebbenden. Een belanghebbende aan
wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij/
zij geen zienswijze tegen de ontwerpbeschikking naar voren heeft gebracht, kan geen beroep
instellen. Uit de bestuurspraktijk blijkt vooral dat
beroep kan worden ingesteld als ook zienswijzen
tegen de ontwerpbeschikking zijn ingediend.

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

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.

Themabijeenkomst Politie
23 maart 2010

Horst, 18 maart 2010.
Bekendmaking ontwerpbeschikking milieuvergunning in het kader van de Wet
milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag

Afvalcontainers
De afvalcontainers dienen uiterlijk 07.00 uur aan
de openbare weg te staan.

Regelmatig vinden er themabijeenkomsten
voor de gemeenteraad plaats. Doel daarvan
is dat de gemeenteraad achtergrondinfor-

Locatie themabijeenkomst
Dit maal vindt deze bijeenkomst niet plaats in
het gemeentehuis, maar brengt de raad een
bezoek aan de meldkamer in het regiokantoor
van de politie Limburg-Noord in Venlo.
Dat betekent dat het gemeentehuis op
dinsdag 23 maart ’s avonds gesloten is.

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 van 08.00 tot 20.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 .
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.
Email:		gemeente@venray.nl t.a.v. afdeling
Veiligheid en Handhaving.

Brandweer
Voor spoedmeldingen belt u het landelijke
alarmnummer 112. 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 IDkaart/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/idkaart of rijbewijs) nodig hebt.
Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdag
en donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas
(bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Nieuw onderzoek naar alle gezondheidsrisico’s rondom Grubbenvorst
Op dinsdag 9 maart is de commissie ruimte bij elkaar gekomen
om nogmaals kritisch te kijken naar de gang van zaken rond het
landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveld. In deze bijeenkomst
heeft de SP nogmaals kritische vragen gesteld naar aanleiding van
het GGD-onderzoek van oktober vorig jaar. GGD staat voor gemeenschappelijke gezondheidsdienst.
In dit onderzoek zijn volgens de SP heel wat zaken niet
meegenomen, waardoor er nog
heel wat vraagtekens zijn. De
transportbewegingen, risico’s
rond MRSA en influenza zijn niet
meegenomen. Daarnaast is er niet
integraal gekeken naar alle effecten op de gezondheid, maar heeft
het onderzoek zich alleen beperkt

tot het Nieuw Gemengd Bedrijf
(NGB). De raad en in het bijzonder
de SP heeft al vaker gesproken over
de cumulatie van alle aspecten,
maar dit is hier niet in meegenomen.
In het onderzoek valt verder
op dat er niet gekeken is naar het
fijnstof met de kleinste diameter.
Ondanks dat aangegeven werd dat

dit nog weleens de gevaarlijkste
kon zijn, doordat het gemakkelijker
in het lichaam kan dringen. Verder
is het onderzoek voornamelijk
gebaseerd op modellen en blijkt
het achteraf een snelle screening
geweest te zijn, terwijl de conclusie ’het NGB heeft nagenoeg geen
invloed op de milieugezondheidskwaliteit van Grubbenvorst’ erg
stellig is. Ondanks dat het concept
binnen de wettelijke grenzen blijft,
lijkt het toch een gemiste kans dat
de GGD juist dit heeft getoetst. Het
zegt immers niets over het gezondheidseffect.
Al deze vragen met daarbij de

noodkreet van de huisartsen over
het fijnstof, de afwijzende houding
van de provincie Groningen en
Noord-Brabant wat betreft megastallen en het grote onderzoek
hiernaar van de GGD NoordBrabant hebben ertoe geleid dat
de commissie een duidelijk advies
naar de gemeenteraad van Horst
aan de Maas wil uitbrengen: doe
een uitgebreid onderzoek en
neem hierin alle vragen, onduidelijkheden, gezondheidskwesties en
alle zaken rondom Grubbenvorst
mee!
Michael van Rengs
SP Horst aan de Maas

Politici
moeten helder en eerlijk zijn
Wat te doen aan het lage opkomstpercentage? Een laag
opkomstpercentage lijkt te verklaren door desinteresse en/of gebrek
aan vertrouwen in de politiek. Ook het idee dat de stem er niet toe
doet of dat alle partijen op elkaar lijken kan een reden zijn.
Daar waar heel duidelijk lokale kwesties spelen zoals bijvoorbeeld in
de gemeente Meerssen zie je opkomstpercentages van boven de 70
procent. Deze verkiezingen werden echter overschaduwd door de
landelijke politiek.
Partijen die hiervan profiteren
doen het goed in de peilingen. Zij
krijgen een stem op basis van nog
niet waargemaakte verwachtingen.
De andere kant van de medaille
is er ook: De PvdA heeft echt niet
in alle gemeenten slecht bestuurd
maar krijgt wel de (landelijke)
rekening gepresenteerd. Ik kan
me voorstellen dat dit door lokale
politici als onredelijk gezien wordt.
Wanneer de (des)interesse
tot stemmen ook op 9 juni zich
handhaaft, mag men dan nog wel
spreken van een juiste afspiegeling? Een representatieve democratie zoals wij die kennen waarbij
minder dan 50% van de mensen
zijn stem uitbrengt komt inderdaad
onder druk te staan. We zijn in NL
verwend dat we in vrijheid mogen
stemmen. In tal van landen waar
ik de afgelopen jaren geweest ben
zoals in Irak, zijn mensen bereid
letterlijk hun leven te geven om
hun kinderen in vrijheid te laten
leven en te laten stemmen. In
Nederland zijn we naar een bedenkelijk niveau afgegleden. Als je
niet de moeite neemt om je stem
te laten horen heb je ook geen
recht van spreken. Er is genoeg te
kiezen, zowel op lokaal als landelijk
niveau; het is een groot goed dat
we dat hebben. En: we krijgen de
volksvertegenwoordigers die we
verdienen. Let wel: het ging hier
om lokale verkiezingen. Blijkbaar
zijn er ook grote groepen die feitelijk zo tevreden zijn dat ze niet de
moeite nemen. Een gemiste kans.
Wat kunnen politici er aan
doen om meer kiezers naar de

stembus te krijgen? Door duidelijk,
helder en eerlijk aan te geven waar
je voor staat en wat je plannen zijn.
De reden dat veel politici hier vaag
over zijn is ook wel weer begrijpelijk: Helaas wordt duidelijkheid
door de kiezer vaak afgestraft. Als je
bijvoorbeeld niet durft te erkennen
dat er de komende jaren 35 miljard
bezuinigd moet gaan worden en dat
iedereen dit zal gaan voelen, zijn
veel mensen die er wat verder vanaf
staan geneigd je te geloven en op
je te stemmen. Wanneer gekozen
politici daarna echter op basis van
het verkregen vertrouwen verantwoordelijkheid gaan dragen in gemeentebestuur of regering dan blijkt
vaak dat deze politici met hun mooie
beloften dat niet kunnen waarmaken
en is er alweer een groep kiezers
teleurgesteld. Daarbij lijken Haagse
politici zich voor het tv-kijkend
Nederland steeds vaker in de haren
te vliegen waarbij niet meer over
inhoud maar over personen wordt
gedebatteerd. Kiezers haken hierdoor af en krijgen de indruk dat het
niet meer om Nederlandse belangen
gaat maar om persoonlijk belang,
waarom doen politici dit voor het
oog van de camera’s?
Hoe zie jij dit? Het klopt dat
de debatten meer en meer een
grimmig karakter krijgen. Frappant
is wel dat een aantal partijen dat
zich in de Kamer te buiten gaan aan
fatsoensnormen en taalgebruik wel
hoog in de peilingen staan.. zo groot
is die afkeer blijkbaar niet. In onze
mediacratie doen sommige politici
steeds gekkere dingen om in beeld
te komen. Voor hen zijn de media

Op spreekuur bij
Van Rensch
Ger van Rensch, wethouder
van cultuur en onderwijs, zegt
dat hij elke vrijdag spreekuur
houdt in de Horster bibliotheek.
De politicus hoopt met dit
initiatief de drempel tussen de
burger en de gemeente te
verlagen. Bij het eerste spreekuur, wat afgelopen week
plaatsvond, kwam nog niemand
opdagen.
De spreekuren zullen voorlopig op vrijdagmiddag tussen een
en twee uur plaatsvinden.
”Iedereen kan mij dan aanspreken
zonder dat er een afspraak
gemaakt hoeft te worden. Ik merk
dan vanzelf wel of er behoefte is
aan een dergelijke gelegenheid.”,
aldus de wethouder op zijn
kersverse weblog. Overigens
hebben alle wethouders in
navolging van burgemeester Kees
van Rooij en Leon Litjens sinds de
afgelopen week een eigen
weblog. Het wel en wee van Birgit
op de Laak, Ger van Rensch, Freek
Selen en Loes Wijnhoven zijn
vanaf nu dus ook online te volgen.
De links naar de weblogs kunt u
vinden op de site van de gemeente www.horstaandemaas.nl

Roy Bouten
stopt als
fractieleider
PvdA-PK

een doorgeefluik naar de kiezer.
Degene die genuanceerd debatteert is niet interessant voor TV. Dus
politici gaan zich gedragen naar de
omgeving waarin ze zich begeven.
Een ontwikkeling die ik met lede
ogen aanzie. Een stevig debat is
prima. Scherpe controle vanuit parlement naar regering is noodzakelijk,
maar de wijze waarop het nu gaat
kun je geen voorbeeld noemen voor

de maatschappij waarvan we zelf
onderdeel uitmaken.
Dus de kiezer bepaalt uiteindelijk welke politici men krijgt. En dat
is maar goed ook. Maar, geloven
we de mooie praatjes echt of
kijken we waar ze echt voor staan
en wat ze in het verleden hebben
waargemaakt? Dat is de vraag die
we ons moeten stellen.
Raymond Knops CDA

Roy Bouten uit Horst stopt
komende week als leider van de
PvdA-PK fractie in de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Het
26-jarige raadslid heeft hiertoe
moeten besluiten nadat hij een
nieuwe baan bij de Provincie
Limburg heeft aangenomen. Zijn
taak als fractieleider zal worden
overgenomen door de 41-jarige
Richard van de Weegen uit
Grubbenvorst.
Bij de provincie gaat Bouten
als politiek assistent van PvdAgedeputeerde Bert Kersten
(Mobiliteit, Energie en
Duurzaamheid en Maasweken)
uit Venray aan de slag. Hij zal
overigens gewoon als lid actief
blijven in de gemeenteraad. Bij
agendapunten die betrekking
hebben op de provincie zal hij
zich echter afzijdig houden.
Bouten zal zich onder andere
bezig blijven houden met het
jeugd- en jongerenbeleid.
Bouten is op dit moment bezig
aan zijn tweede raadsperiode in
Horst aan de Maas. Sinds
afgelopen januari was hij
daarnaast fractievoorzitter voor
PvdA-PK. Deze functie geeft hij
nu, na amper drie maanden, dus
op. Bouten, die momenteel nog
voor een consultancy-bedrijf
werkt, hoopt in zijn nieuwe baan
iets te kunnen betekenen voor
de provincie.
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Vrolijke voorjaarskleuren
Galerie ‘Florale Vormgevers’ toont vanaf 19 maart een zeer kleurrijke collectie van keramiek, glas en voorjaarsarrangementen. Naast de uitgebreide glascollectie, deze keer keramiek van Gert de Mulder.
Deze kunstenares valt op door een
grote spontaniteit in gebruik van vorm
en kleur. Felle kleuren zijn voor haar

belangrijk. Ze staan voor vrolijkheid,
maar tevens kunnen deze kleuren
agressief en schreeuwerig over komen.

Muza
Sérum in
Torrekoel

Onderscheidend
& vernieuwend
vloerbedekking,

Aankomende zaterdag
20 maart vindt in de Kronenbergse Torrekoel Muza Sérum
plaats.

laminaatvloeren,
raamdecoratie,
buitenzonwering,

Muzikale hoogtepunten
uit ons eigen carnaval, het
paasfeest, het lentefeest en
uit de Aboriginalmuziek zullen
tijdens deze avond ten gehore
worden gebracht. Vocal
Connexion, die Sevensanghers,
Ratatouille, het Kerkelijk
Gemengd Koor, Sezako,
Melodia, de Sevenplussers en
het Gemengd Gregoriaans Koor
zullen tijdens dit feest op de
planken verschijnen.
Muza Sérum begint om
20.00 uur en de entree is gratis.

gordijnen

Collecties om naar uit te kijken!

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

The Shuffle in Horst
is op zoek naar enkele

Horecamedewerkers
Werkzaamheden bedienen achter de bar,
op de zaterdagavonden.
Tijdstip van 22.00 uur tot 03.00 uur
Leeftijd 18+, ervaring is een pré,
maar niet noodzakelijk.
Voor informatie, tel. nr. 077 - 474 35 46

TE KOOP

27 MAART OPEN DAG

‘t Stepke 4, Hegelsom
Sfeervolle 2-onder-1 kap hoekwoning,
met carport, ruime garage, erf en tuin
in rustige woonwijk. Voor de volledige
omschrijving en foto’s zie:
www.makelaarsland.nl/ www.funda.nl

Autoreparatie vertaald in vakwerk
Horsterweg 17, 5975 NA Sevenum . Telefoon 077-4671350 . Telefax 077-4673825

praedé
ZATERdAg 20 mRT
monSTERS of
HEAvy mETAl
livE!!!
ZATERdAg 27 mRT
ClASH of THE CovERbAndS
ZATERdAg 3 ApRil
livE in ConCERT
”U2nl”
www.U2nl.Com

Win een zonnebril
ter waarde van  125,bij Ron Kruytzer!
Ga naar www.praede.com
en geef jouw idee
en maak kans op de prijs.

Wat of wie is
volgens jou praedé?

vAnAf volgEndE wEEk
niEUwE lUnCH, dinER
HApAS En boRRElkAART
wilhelminaplein 10 5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

geeft jou ideeën

Gert onderzoekt in een werkstuk de
samenhang tussen beide. De expositie is
te zien van 19 maart tot en met 29 mei.

The monsters of
Heavy Metal in Blok10
Zaterdag 20 maart vindt er in Blok10 een mega tribute plaats aan maar liefst vier bands die wereldwijd toch
wel tot de Grootste Metal Bands kunnen worden gerekend. Er staan namelijk tribute acts van Metallica, Motörhead,
Pantera en Iron Maiden op het podium.
Iron Maiden, de band die al vanaf
begin jaren 80 actief is en onder
leiding van zanger Bruce Dickinson
verkocht al meer dan 50 miljoen
albums en behoort zeker tot de rijkste
Metal (Hard rock) bands.
Deze metalgrootheden worden deze
avond geïmiteerd door ‘Powerslave’,
een uit Weert afkomstige band.
Zij speelden al op vele grote
festivals zoals Dynamo, Sjwaampop
en Paaspop.
Metallica, wellicht de grootste van
het viertal, behoeft weinig uitleg. Op
elk groot festival in Europa stonden ze
al meerdere keren, hun shows zijn altijd even strak gespeeld. Deze avond
worden hun nummers gespeeld
door de uit België afkomstige band
‘Sanitarium’. Deze band zag het levenslicht in 2003 en na veel repeteren
bestormden zij de Belgische podia
met veel succes. Zij spelen zoals het
hoort met veel overgave, kracht en
agressie. Hierdoor komt het ultieme
Metallica gevoel helemaal boven.
De derde naam is Pantera, deze
groovemetal band brak begin jaren 90
helemaal door.
Zij waren ook een echte trendsetter in dit genre; Darrel Abbott werd
destijds gezien als een van de beste
gitaristen ter wereld. De band kwam
in 2003 door overmatig drugs- en
drankgebruik tot een einde.
Hun meest succesvolle album
‘Cowboys from Hell’ is ook de naam
van de band die Pantera vanavond

Metalgrootheden Metallica in ‘real life’
vertolkt. Deze uit Horst aan de Maas
afkomstige band is in 2001 begonnen
als een dirty rock band en na een
aantal line-up veranderingen, kwam
de ware sound van Pantera in 2005
helemaal tot wat het nu is. Dit belooft
wat, zeker met hun lijfspreuk ”We are
taking over this town”.
Laatste grote naam die een
tribute krijgt is Motörhead. Deze in
1975 opgerichte band door Lemmy
Kilmister heeft veel teweeg gebracht

en ook veel invloed gehad op de
bands als Alice in Chains, Queens of
the Stone Age, Killing Joke en ook
Metallica. Hun bekendste nummers
als ‘Ace of Spades’ en ‘Orgasmatron’
kent iedereen. Snaggeltooth is de
naam van de band die Motörhead een
ware tribute geeft, zij zijn afkomstig
uit Noord-Limburg en zijn er helemaal
klaar voor om ‘the loudest band in the
world‘ op het podium te doen knallen.
Aanvang 22.00 uur.
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Gerrit Christiaens
bij de Buun

cultuur 19

Kamps & Kamps verder als duo

Broederstrijd die bol staat
van de originaliteit
Op zondag 21 maart is het cabaretduo Kamps & Kamps te gast in Horst. Als trio Rooyackers, Kamps & Kamps
waren ze met hun eigenwijze cabaretvoorstellingen al twee keer eerder te gast op het Kukeleku-podium.
Kamps en Kamps laten weten: “Rooyackers, Kamps & Kamps bestaat niet meer. Daarom gaan wij verder als duo
onder de naam Kamps & Kamps. Waarom? Voor volk en vaderland dus, omdat het niet anders kan. En voor het geld
natuurlijk.”

De Horster zanger en gitarist
Gerrit Christiaens treedt aankomende vrijdag 19 maart op in muziekcafé de Buun in Horst. Al sinds zijn
jonge jaren werkt Gerrit aan zijn
muziek. De muzikant treedt hierdoor
al 40 jaar op. Gerrit is begonnen in
de jaren 70 als ‘links langharig tuig’.

Een poosje geleden gaf Gerrit al
een sessie in de Buun die erg goed
in elkaar stak. Volgens de organisatoren belooft aankomende vrijdag
dan ook een muzikaal hoogstandje
te worden. Christiaens zal om
22.00 uur de planken betreden,
de entree is gratis.

Boter karnen
in De Locht
Uiteraard weet u dat boter gemaakt wordt van echte volle melk, maar
de meesten weten niet hoe dat nu exact in z’n werk gaat. Dit weekend geeft
Museum De Locht in Melderslo u de kans om uw kennis op dat terrein uit te
breiden. Aankomende zaterdag en zondag worden demonstraties boter
karnen gegeven. Zondag treedt daarbij het fameuze ‘Locht Kwartet’ op met
een gevarieerd programma met veel bekende Country, Western en Ierse
Folkmusic.
Ook kunt u komende zondag in
De Locht zien hoe manden gevlochten
worden en welke gereedschappen men
daarbij gebruikt. Wilgentenen werden
gebruikt voor het vlechten van grote
manden, maar voor kleinere mandjes
gebruikte men andere materialen, zoals
stevige stro- en grassoorten. Ook die
mandjes werden kunstig gevlochten.
Tot juli is er ook een prachtige tentoonstelling ’Gewassen en Gestreken’.
In de speciaal daarvoor ingerichte ruimte
wordt getoond hoe het wassen en strijken zich in de afgelopen eeuwen heeft

ontwikkeld van puur handmatige zware
arbeid tot het huidige wassen met
wasautomaten. Uiteraard zijn er werktuigen uit alle jaren tentoongesteld
en is er veel schriftelijke informatie
beschikbaar. Het museum is tot 1 april
geopend op woensdag van 14.00
uur tot 17.00 uur en op zaterdag en
zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Groepen kunnen – op afspraak – ook
op andere tijden terecht.
Voor nadere informatie kijkt u op
www.museumdelocht.nl of belt u met
Piet Lenssen 077 366 13 51.

PaasBrunch in de Plaggenhut-Smelentos.
Voorafgaand een wandeling in de Maria Peel,
voor de kinderen eieren schilderen
Reserveren gewenst.
Tevens uw lokatie voor bruiloften en partijen.
Frank en Maria nne van Lamoen
0493-529596
www.deplaggenhut.nl

Tim en Wart Kamps ontmoetten
elkaar op een mooie zomerdag in de
buik van hun moeder. Tim wordt een
minuut eerder geboren en Wart moet
kort de couveuse in omdat hij een
zwak kind was. Hij vond dat uiteraard
niet prettig, maar volgens Tim was het
volkomen terecht. Sinds die tijd zijn
de tweelingbroers op elkaar aangewezen in deze boosaardige en vijandige
wereld. Hun nieuwe programma is fris,
vernieuwend, absurd en vooruitstrevend. Kortom: meer van het oude.”
De Volkskrant schreef over deze
voorstelling: ”Wie dacht dat het wel
afgelopen zou zijn toen Bor Rooyackers
zich terugtrok uit het trio Rooyackers,
Kamps & Kamps, zal aangenaam verrast zijn door de eerste duovoorstelling
van de Kamps-broers. Het tweetal
is teruggeworpen op elkaar en dat
heeft de scherpte vergroot. Door de
broederlijke intimiteit durven de twee
nog verder te gaan in de confrontaties.
En dat zegt veel gezien de extreme
voorstellingen van het trio. Was in de
oude samenstelling de kleinere Wart
meestal het pispaaltje van de twee

anderen, nu gaat ook hij (een minuut
jonger dan zijn broer) voluit in de
aanval.” De voorstelling van Kamps

& Kamps begint om 20.00 uur. Meer
informatie en kaarten reserveren kan
via www.kukeleku.com

Mee naar groot sixties muziekfestival in Engeland
Muziekliefhebber van het eerste uur, Jan Droesen uit Broekhuizen, organiseert een gezamenlijke reis
naar het ‘sixties muziekfestival’ in Engeland. Het festival vindt plaats van 6 tot en met 9 november in de
Zuid-Engelse kustplaats Bognor Regis. Droesen organiseerde al eens eerder zulke reizen naar Engeland.
Het sixties muziekfestival
wordt tweejaarlijks gehouden op
vakantiepark Butlins. Jan Droesen:
“Drie overnachtingen op het park
kost je ongeveer 120 euro.
Je verblijft dan in een vierpersoonsaccommodatie en hebt
toegang tot het park waar alle
artiesten verblijven. Op het park

zelf zijn ook restaurants, een
subtropisch zwembad, een winkel en
een bar/café. Je kunt zelfs vanuit het
park langs de oceaan naar het dorp
Bognor Regis lopen.” Aan de keur
van artiesten zal het niet liggen want
tijdens het muziekfestival treden
onder anderen de volgende artiesten
op: Herman’s Hermits, Dave Berry

& The Cruisers, The Marmalade, The
Searchers, The Swinging Blue Jeans.
Union Gap, Edison Lichthouse, The
Merseybeats, Vanity Fair en The
Fortunes. Voor meer informatie zie
www.butlins.com. Geïnteresseerden
kunnen contact opnemen met Jan
Droesen, telefoon: 077 463 19 70
of 06 54 27 21 08.

20

verenigingen
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EK Indoor stockcarracing
Zaterdag 20 en zondag 21 maart 2010 zal de Mèrthal in Horst wederom in het teken staan van het radio
controlled model stockcarracing. SRP de Peeldrivers organiseert dit jaar voor de zestiende keer in successie het
Europese Indoor Kampioenschap. Een ware Horster traditie in de model stockcar wereld.
Voor dit evenement zullen de
Peeldrivers de Mèrthal weer omtoveren tot een heus racecircuit. Hier zullen
deelnemers uit Nederland, België,
Duitsland, Engeland en Schotland
strijden om de titel ‘Europees Indoor
Kampioen 2010’. Er hebben zich
inmiddels al ruim 70 deelnemers
ingeschreven, waarvan maar liefst 24
uit Engeland en Schotland. Hét bewijs
dat dit evenement in Horst zeer hoog
staat aangeschreven bij de internationale rijders.
Dat de vloer van de Mèrthal
optimaal geschikt is blijkt uit de hoge
snelheiden die de stockcars de laatste
jaren bereiken. Op de rechte stukken halen deze toch relatief kleine
race auto’s topsnelheden van zo’n
80 à 90 kilometer per uur. Door deze
hoge snelheden is er een speciale
computertelling. Hierdoor wordt de
gehele wedstrijd perfect geregistreerd.
Diverse toprijders uit de regio doen
mee. Dennis van Asten (Horst), rijdend
voor A-Z Barbecue & Gourmet Party
Service, Jeroen Janssen (Sevenum),
Ruud Verheyen (Hegelsom), maar ook
Sander Poels (Leunen) zijn grote favorieten voor deze felbegeerde titel.
Rijders uit Engeland hebben jarenlang op kop gelegen bij internationale
wedstrijden, maar de Nederlandse
concurrentie komt steeds dichterbij.
Zij zullen zeker ook dit jaar weer
hoge ogen gooien tijdens het indoor
spektakel in de Mèrthal. Ook zullen de
Wereld Kampioen outdoor 2009 Brian
Weijers (Venlo) en Europees Kampioen
outdoor 2009 Jody Foster (Engeland) in
Horst aan de start verschijnen.
Al met al staan er veel kampioenen aan de start in de Mèrthal en
zullen er erg mooie maar vooral spannende races te zien zijn. Bij de junioren, strijdend om de van Issum media
Wisseltrofee, hebben de Peeldrivers
ook een kanshebber namelijk de nog
zeer jonge (9 jaar) Sven Versteegen
(Melderslo).
Alvorens de deelnemers zich aan
elkaar kunnen gaan meten op zondag
21 maart, krijgen ze de gelegenheid
om hun bolides optimaal af te stellen
op zaterdag 20 maart tijdens de vrije
trainingen. De model stockcars worden

Felimaas
solistenconcours 2010
Het 54ste ‘Felimaas solistenconcours’ wordt op zaterdag 20
en zondag 21 maart gehouden in ’t Haeren te Grubbenvorst.
Dit jaar is de organisatie in handen van harmonie ‘St. Joseph’ uit
Grubbenvorst. De festiviteiten zullen zaterdag om 16.30 en zondag
om 13.00 uur aanvangen.
Felimaas is een samenwerkingsverband van de muziekgezelschappen uit Wanssum,
Blitterswijck, Meerlo, Tienray,
Swolgen, Broekhuizenvorst en
Ooyen, Broekhuizen, Lottum en
Grubbenvorst. Maar liefst 89
solisten van genoemde verenigin-

nagebouwd op schaal 1:8 van de grote
stockcars die o.a. rijden op Raceway
Stadion Venray (voorheen Circuit de
Peel). Ze worden meestal zelf gebouwd en kunnen in de Mèrthal snelheden behalen van 80 à 90 kilometer
per uur. Het is dus noodzaak om bij
zo’n hoge snelheden de stockcar dusdanig af te stellen dat deze zo stabiel
mogelijk over de ovaal aangelegde
racebaan kan denderen.
Dat dit een druk weekend wordt
voor de Peeldrivers zal duidelijk zijn.
Naast de organisatie van dit indoor
weekend zijn alle leden weer druk bezig met het bouwen van een compleet
nieuw outdoor circuit in Ysselsteyn.
Naar verwachting zullen zij medio juni
hun geheel nieuwe circuit in gebruik
kunnen nemen. Over de openingsdatum van het nieuwe circuit stellen de
Peeldrivers u tegen die tijd, via hun
eigen website en diverse regionale
kranten, op de hoogte.
Het programma van dit stockcarweekend ziet er als volgt uit: zaterdag
20 maart beginnen de trainingen om
12.00 uur welke tot circa 17.00 uur
duren.
Zondag 21 maart beginnen de
voorrondes om 10.00 uur. Hierna zullen om 14.00 uur de beste 24 rijders
voor de kwartfinales bekend zijn.
Ook dan worden de finalisten van de
juniorfinale bekend gemaakt. Deze junioren (onder 16 jaar) zullen om 14.15
uur in hun finalerace strijden om de
titel ‘Europees Junior Indoor Kampioen
2010’. Om 14.30 uur zal het spektakel

echt los barsten als de beste 24 rijders
van deze dag zullen gaan strijden om
een plaats in de halve finale. Tussen
de finales door zal er een demonstratie plaats vinden van Electro stockcars
(schaal 1:12).
In de wintermaanden als de
buitencircuits moeilijk begaanbaar zijn
houden de Electro stockcars ook een
competitie. Dit gebeurt vaak in een
zaaltje van een café. De banen van de
electro zijn niet zo groot en ze rijden
meestal op een soort vloerbedekking.
Na de laatste demo gaat het programma om 17.30 uur verder met de grote
finale, hierin strijden de 6 beste rijders
van dit weekend. Na deze finale zullen
we weten wie zich ‘Europees Indoor
Kampioen 2010’ mag noemen en de
grote Ster Sponsoren Wisseltrofee voor
een jaar in zijn prijzenkast mag laten
schitteren.
Dus kom zaterdag 20 en/of zondag 21 maart naar de Mèrthal in Horst
(Gasthuisstraat 30) en beleef hier het
grootste indoor race evenement van
Europa. Op beide dagen is de toegang
voor publiek geheel gratis. Op zondag
zal er wederom een grote tombola
plaatsvinden, lootjes zijn tijdens de
racedagen verkrijgbaar in de Mèrthal.
Deze tombola is mogelijk gemaakt
door diverse ondernemers uit de regio.
Hiermee steunt u de Peeldrivers bij
het realiseren van het nieuwe outdoor
circuit in Ysselsteyn. De entree is op
beide dagen geheel gratis.
Voor meer informatie surf naar
www.peeldrivers.nl

Tapzingen in Sevenum
Op zondagmiddag 21 maart sluiten ‘de Balkers’ het seizoen af met het Tapzingen in Horeca-centrum
‘De Sevewaeg’. De Sevenumse zangvereniging organiseert zoals ieder jaar weer deze gezellige meezingmiddag met songs uit Nederland, Duitsland, Engeland en vooral uit Limburg. De festiviteiten beginnen
om 14.30 uur en de entree is gratis.

gen treden op in de verschillende
afdelingen: jeugddivisie, vijfde,
vierde, derde, tweede en eerste
divisie. Op zondagmiddag tussen
13.00 uur en 16.00 uur treden de
slagwerkers op. Kortom het wordt
een weekend waar muziekliefhebbers van kunnen genieten!

Gezamenlijke collecte Meterik
De gezamenlijke collecteweek
in Meterik vindt dit jaar van 6 tot
en met 10 april (week 14) plaats.
Dit jaar zullen het Astmafonds, de
Brandwondenstichting, het Fonds
Verstandelijk Gehandicapten,

de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding,
de Nierstichting, het Prins Bernard
Cultuurfonds, het Prinses Beatrix Fonds
en het Rode Kruis deelnemen. De organisatie roept iedereen op er ook dit jaar
weer een succes van te maken.

Eerste autocross
van Nederland in 2010
start in Horst
AutoCrossClub ‘De Paradijsracers’ uit Melderslo organiseert op
21 maart een autocross aan het Peeldijkje in Horst. De Auto Sport Unie Zuid
(ASUZ) organiseert op deze dag ook het Nederlands Kampioenschap voor
de jeugd van 12 tot en met 18 jaar. Hierin rijden zes rijders van De
Paradijsracers, die zeker kans maken op het Nederlands Kampioenschap.

Verder strijden de crosskarts,
toerwagens, sprintklasse tot 2000cc,
sprintklasse boven 2000cc, keverklasse
tot 1600cc, sportklasse plus, standaardklasse tot 2000cc om het kampioenschap van de ASUZ. Ook komen
aan de start gastrijders, balkenklasse
en de alom bekende ’Melderse balkenklasse’. Hierin staan 34 auto’s uit
Melderslo of leden van deze club aan
de start. Er is dit jaar een baan met
een lengte van 650 meter aangelegd
en er zal hard gestreden worden om
het kampioenschap. Gezien de vele

voorinschrijvingen verwachten ze
op 21 maart 220 tot 250 auto’s aan
de start. ACC De Paradijsracers heeft
zelf al 48 coureurs aan de start. Het
Peeldijkje is vanaf de Herenbosweg
vanaf 9.30 uur tot en met 18.00 uur
afgesloten voor al het verkeer, ook
voor fietsers en voetgangers. Er is voor
een omleiding gezorgd.
Entree: kinderen van 0 t/m 11 jaar
gratis; jeugd van 12 t/m 15 jaar
€ 2,00; volwassenen betalen € 6,00.
Parkeren is gratis. Voor informatie:
www.paradijsracers.nl

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77
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Leukste Dorp van
Limburg
Televisiezender L1 en internetbedrijf SoapBox zijn begin maart begonnen met de tweede editie van de verkiezing Leukste Dorp van Limburg.
Tijdens de wedstrijd, met vorig jaar Nunhem als glorieuze winnaar, maken
Limburgse dorpen onderling uit wie op 4 juni met de titel aan de haal gaat.
De verkiezing was vorig jaar een succes, met ruim 35.000 unieke stemmen
en 150 deelnemende dorpen. De wedstrijd is te volgen in het dagelijkse
middagprogramma Goeiemiddag Limburg op L1 TV en via internet.
Met een terugblik op het afgelopen
jaar met de dorpsvertegenwoordigers
uit het winnende Nunhem en een vooruitblik op de wedstrijd is vorige week
dinsdag in Goeiemiddag Limburg de
wedstrijd afgetrapt. Tijdens deze uitzending werd een oproep gedaan aan alle
dorpen om zich voor de verkiezing in
te schrijven. De dorpen moeten zoveel
mogelijk stemmen verzamelen, waarbij
de dorpsvertegenwoordigers zelf op
allerlei manieren campagne moeten
voeren. Dat kan met filmpjes, via
netwerken of met speciale flyers die op
de site www.l1.nl te downloaden zijn.

Na de eerste stemming gaat van acht
Limburgse regio’s een dorp per regio
verder naar de halve finale.
Het stemmen begint dan weer van
voren af aan. Uiteindelijk maken op
4 juni, na een derde stemronde, twee
finalisten onderling uit welk dorp zich
Leukste Dorp van Limburg 2010 mag
noemen! L1 heeft voor de verkiezing
bewust gekozen voor de term ‘leukste
dorp’, in plaats van mooiste dorp.
Schoonheid is niet allesbepalend;
onderlinge samenhang, gezelligheid,
opmerkelijke bewoners en plekjes
binnen ’t dorp des te meer.

Gezondheid en het NGB
De eerste bijeenkomst van de Commissie Ruimte van Horst aan de Maas vond plaats op dinsdag 9 maart. Op de
agenda stond onder meer een discussie over de relatie tussen menselijke gezondheid en intensieve veehouderij in het
landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg. De commissie adviseerde de raad om de gezondheidseffecten met name
van het Nieuw Gemengd bedrijf (NGB) nader te onderzoeken. Tot nu toe is gekeken naar de effecten van het NGB op de
concentratie aan fijnstof in de lucht en aspecten rond MRSA. Er zijn mogelijk echter meer risico’s voor de gezondheid.
Wethouder Leon Litjens stelde het
vooraf: “Gezondheid speelt een grote
rol bij onze overwegingen. We willen
verantwoorde besluiten nemen op
basis van de juiste informatie”. Over
de effecten op de gezondheid door
intensieve veehouderij is nog weinig
bekend. Op een vijftal geheime
locaties start landelijk een onderzoek
naar de mogelijke directe gevolgen.
Dit betekent dat omwonenden onderzocht worden. Dit gebeurt met name
op het gebied van ademhalingsproblemen.
Het onderzoek zoals de GGD
Noord- en Midden-Limburg dat verrichtte was modelmatig. De conclusies indertijd waren geruststellend.
Het meetstation van het RIVM in
Vredepeel ligt het meest dicht bij
Horst aan de Maas. In meetstations
wordt de luchtkwaliteit constant
gemeten. De provincie Limburg
beheert zelf vijf meetstations. Op
basis van aannames van de uitstoot
van fijnstof door de bedrijven met
intensieve veehouderij maakte de
GGD een schatting van de verhoging
van de concentratie aan fijnstof.
De meetpunten registreren het
PM10 fijnstof. Dit zijn deeltjes met
een grootte van het 10 miljoenste
deel van een meter. De wetgever

heeft regels gesteld aan de maximaal
toelaatbare gewichtshoeveelheid
fijnstof in de lucht. Fijnstof ontstaat
door verkeer, industrie en landbouw,
allemaal als gevolg van menselijk
handelen. Ook door chemische reacties in de atmosfeer ontstaat fijnstof.
Ten slotte krijgen we te maken met
zaken als zand uit de Sahara en
dergelijke.
Het kenmerkende van fijnstof
is dat er geen ondergrens in de
hoeveelheid is, waar fijnstof niet
meer schadelijk is. Kleinere deeltjes
dan PM10 kunnen weer meer schade
aanrichten. Deze kunnen verder in
het lichaam doordringen. De hoeveelheid wordt (nog) niet gemeten in de
lucht. Mensen met ademhalingsproblemen zijn het meest gevoelig voor
fijnstof.
Kortom: het is duidelijk dat er nog
heel veel onduidelijk is. Zaken als Qkoorts, MRSA, fijnstof, geur en nu ook
mogelijke resistentie van bacteriën
roepen vragen op. Daarnaast is er de
vraag naar de inpassing van grotere
bedrijven in het buitengebied. Dit is
een discussie die op veel plaatsen
in het land speelt. Wegen, riolering,
gas, water en elektra krijgen ook de
nodige aandacht in het landbouwontwikkelingsgebied aan de Witveldweg.

Meubelstoffeerderij - Huub Saris
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maashotel
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Uw oude meubelen weer als nieuw

●

Ook voor boten en caravans
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Keuze uit diverse stoffen, leder en
kunstleder

Huub Saris - Hombergstraat 1, 5963 AJ Hegelsom - tel.: 077-3985538

Veerweg 9-11 5872 AE Broekhuizen (Gemeente Horst aan de Maas)
elefoon +31 (0)77 463 21 14 telefax +31 (0)77 463 28 67 info@hetmaashotel.nl www.hetmaashotel.nl

Bespreking Poll week 09

Pinnen helpt schulden in de hand
Maar liefst 80 procent van onze stemmers was het eens met die stelling.
Helaas liet maar een persoon een reactie achter, wellicht komt dit omdat het
onderwerp te zwaar beladen is. “Je pint toch alleen omdat je ergens geld
voor nodig hebt?”, was zijn reactie. Na enige research bleek het om de penningmeester van een niet nader te noemen politieke partij te gaan. Iemand

die goed op de centen zit zogezegd. Maar of de doorsnee consument ook zo
bewust stilstaat bij uitgaven als een financieel beheerder zou de persoon in
kwestie zich eens af moeten vragen. Toch spreekt de uitslag van onze Poll
voor zich, wellicht is het elektronisch betalen toch niet zo handig, of is het een
kwestie van gewenning? Dat blijft ook voor ons een vraag.

Gekozen politici moeten hun functie
tot het einde van de ambtstermijn blijven uitvoeren
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Dat het de afgelopen maand turbulent was binnen het Nederlandse politiek bestel
moge duidelijk zijn. Agnes Kant, fractievoorzitter van de socialisten, onze Limburgse
kroonprins Camiel Eurlings en PvdA leider Bos hielden het voor gezien. Verschillende
redenen lagen hier aan ten grondslag, maar naar de echte redenen kunnen we alleen
maar gissen. Ook in onze gemeente maakte een politieke prominent bekend dat hij
er een punt achter zet. Roy Bouten, fractievoorzitter van de PvdA-PK stopt als leider
van zijn partij. Zijn redenen waren duidelijk: hij heeft een nieuwe baan bij de Provincie
Limburg aangenomen. Wel blijft hij actief binnen de Horster gemeenteraad voor
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het jeugd- en jongerenbeleid. Bouten is dus nog maar net drie maanden actief als
fractievoorzitter binnen de nieuwe raadsperiode en hij stopt er mee. Waarom stelde
hij zich dan verkiesbaar? En wellicht heeft u hem wel een voorkeurstem gegeven.
De redactie van HALLO is benieuwd naar uw mening over dit onverwachte optreden.
De stelling van deze week luidt dan ook: Gekozen politici moeten hun functie tot het
einde van de ambtstermijn blijven uitvoeren. Geef uw mening via de website. Ook
nodigen we u uit om uw uitgebreide reactie daar te geven.
Maak gebruik van www.hallohorstaandemaas.nl.

Uitslag vorige week (week 10) > Ik voel mij veilig in Horst aan de Maas > eens 81% oneens 19%

De aandacht van de commissie ging
vooral uit naar de gezondheid.
U hoort hier ongetwijfeld meer over.

Cactus
Column

Bijltjesdag

Het was natuurlijk te
verwachten, de ontmanteling
c.q. afgang van politieke partijen
en hun voorgangers. Na de
gemeenteraadsverkiezingen van
3 maart was Agnes Kant de
eerste die de handdoek in de
ring gooide nadat haar partij,
de SP op een desastreuze
nederlaag- feitelijk in de
gemeenteraad en virtueel in de
landsverkiezingen- was gekomen
en als je daar niet tegen kunt
moet je afhaken. Het is al te
voorspellen wie of de volgende
wordt, het CDA boegbeeld JPB
begint ook al op zijn sokkel te
wankelen. De boeren, burgers en
buitenlui willen zo langzamerhand wel eens iets stevigers op
de premierstoel zetten. Op het
moment dat het gemor in de
geledingen toeneemt neemt de
standvastigheid van de lijsttrekker af. Wouter Bos heeft dan wel
een feestje gevierd omdat de
PvdA niet zo verschrikkelijk veel
heeft verloren maar blij zijn de
aanhangers niet. De Roden
roepen niet meer zo hard, ze
fluisteren nog slechts. En zoals
gewoon krijgen de media de
schuld, zoals altijd als er iets
goed mis is. Maar het journaille
is te allen tijde objectief en
signaleert alleen de gebeurtenissen. Daarbij beschikt de pers
over veel informatie die meestal
correct wordt weergegeven.
En op het moment dat er een
“gekleurde bril“ in beeld komt is
het aan de lezer of kijker om er
zijn eigen mening naast te
leggen. De kritiek die door deze
lezers of kijkers op programma’s
of stukken wordt geleverd is ook
vaak gekleurd, maar dat mag
ook. Voor die critici is er een
prachtige uitspraak van een oude
Indier: Beter dan de onwetenden
zijn zij die boeken lezen; beter
dan dezen zij, die het gelezene
onthouden; beter dan dezen zij,
die het gelezene begrijpen; beter
dan dezen zij, die aan het werk
tijgen!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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CITAVERDE schenkt
bos in Indonesië
Het Horster CITAVERDE College heeft duizend euro geschonken aan
ontwikkelingswerkster Jeanne Colson. De school heeft deze Belgische
ontwikkelingswerkster in het verleden al meerdere malen een hart
onder de riem gestoken. Zo is dit jaar voor de tiende keer de speculaasactie georganiseerd. De opbrengst van deze actie komt ten goede aan de
projecten van deze weldoenster.

OJC Knor viert 30-jarig jubileum
Jongerencentrum OJC Knor uit Meterik bestaat 30 jaar. Dit wordt gevierd op vrijdag 19 en zaterdag 20 maart in
de soos en in zaal De Meulewiek. Het jubileumfeest start vrijdagavond om 20.00 uur met de dj’s van Niks Draait
Door en coverband Random. Zaterdagavond staan vanaf 21.00 uur optredens van Roccoman, Luke V, The Rudolfs en
publiekstrekker Back To The Zoo op het programma.
Samen met Ron van den Bekerom,
oud-voorzitter van OJC Knor, neemt
HALLO een kijkje terug in de tijd waarop
de soos haar daglicht zag. “Eind jaren
zeventig was er behoefte vanuit de
Meterikse jongeren aan een eigen hok.
Een groepje jongeren heeft zich hier
destijds sterk voor gemaakt met als uiteindelijk resultaat een eigen thuishonk.
Ik durf geen namen te noemen, bang
dat ik iemand vergeet en mensen passeer. Wat ik wel weet is dat de kinderen
van de toenmalige oprichters, de bezoekers, vrijwilligers en bestuurders van OJC
Knor anno 2010 zijn.”

OJC Knor was soms
een tijdje dakloos

Colson beheert op het
Indonesische eiland Flores enkele
kindertehuizen. Een van deze tehuizen
ligt aan zee en wordt bedreigd door
de aanhoudende stormen die het
kustgebied teisteren aldaar. Om het
zeewater, wat steeds meer stukken
van de kust wegslaat, in te dammen
wordt er met de schenking van het
CITAVERDE College een mangrovebos
geplant. De verjaardag van Jeanne

Colson, die vorige week 75 jaar is
geworden, was een geschikte symbolische aanleiding voor de donatie.
Een ander deel van het geschonken
bedrag zal besteed worden aan de
beveiliging van de ruimte in het kindertehuis waar computers staan. Deze
computers zijn ook door de school
aangeboden tijdens de stagereis, die
leerlingen en docenten afgelopen zomer naar de kindertehuizen maakten.

Floris Boers tweede
Floris Boers is vorige week tweede geworden bij de Nederlandse
Overdekte Jeugd Kampioenschappen tennis in Rotterdam. In eerste
instantie was de Grubbenvorstenaar als zesde geplaatst.
binnen te halen door, met een paar
schitterende treffers, de tie-break
met 7-3 af te sluiten.
Zijn tegenstander in de spannende finale was Moos Sporken, de
nummer één geplaatst van dit
toernooi. Floris verloor deze wedstrijd
met 6-3 6-3, al hij kon met opgeheven hoofd het veld verlaten. Het
Limburgse talent is tenslotte tweede
geworden op een van de belangrijkste toernooien van het jaar. Door zijn
prestatie van het afgelopen weekend
staat Floris in de top drie van
Nederland in zijn leeftijdscategorie.

Na in eerste instantie wat tijdelijke hokken kwam men uiteindelijk
terecht in een blokhut. Ook dit zou
van tijdelijke aard zijn. Toch heeft men
hier uiteindelijk nog zo’n twintig jaar
gezeten. Rondom de plannen voor een
gemeenschapshuis in Meterik veranderde er ook voor Knor veel. De ruimte
waar men toen in vertoefde moest
weg, waardoor Knor op straat kwam
te staan. Aanvankelijk werd Knor toen
geholpen door buurtbewoners die hun
garage voor ruim een jaar beschikbaar
stelden. Daarna heeft Knor gedurende
twee jaar in de voormalige Rabobank
een tijdelijke ruimte gehad. Tijdens
de bouw van het Multi Functioneel
Centrum (MFC) eind 2003, was Knor
weer enkele maanden dakloos. Maar
toen het MFC af was, kreeg Knor een
eigen ruimte die nu nog steeds gebruikt wordt.

Uiteindelijk
regelt de jeugd
het allemaal zelf
Op de vraag of Open Jongeren
Centra (OJC’s) nog wel van deze tijd
zijn zegt Ron: “Ik denk zeker van wel.
Ik denk zelfs dat OJC’s in de kernen een
unieke maatschappelijke functie hebben. De jeugd heeft er de vrijheid zelf
een toko te runnen en activiteiten te
organiseren. Echter niet met de vrijheid
van bijvoorbeeld keten. Wij merken dat
jeugd uit Meterik (maar ook daarbuiten) graag naar ons toekomt. Soms
nadat hun eigen keet gesloten is, maar
vaak ook als extra eigen honk naast

OJC Knor uit Meterik bestaat dit weekend 30 jaar
hun keet. De sociale controle is groter
doordat vaak verschillende vriendenen leeftijdsgroepen door elkaar zitten.
Ik ben van mening dat OJC’s waardevol
zijn in de opvoeding van jeugd. Men
leert respect voor elkaar te hebben en
ook verantwoordelijkheid te nemen.
Het meedraaien in het bestuur of in
een commissie is erg leerzaam en zorgt
voor extra bagage voor de jeugd. Deze
kan weer gebruikt worden bij andere
verenigingen of zelfs in hun werk.
Ik denk dat de soosstructuur zoals die
in onze regio, uniek is. In Limburg, maar
ook in Nederland. De mate waarin de
jongeren zelf de mogelijkheden krijgen
een jongerencentrum te runnen zie je
volgens mij maar zelden. Dit is mede te
danken aan het feit dat er een back-office/ondersteuningsmogelijkheid is voor
de jeugd via Synthese. Al regelen de
jongeren het uiteindelijk toch allemaal
zelf. Een soos is bovendien een eigen
plek voor de jeugd. Ouders vertrouwen
hun kinderen toe aan de soos,”zegt de
oud-voorzitter.
Bij OJC Knor zijn circa 70 vrijwilligers actief en de organisatie wordt
geleid door een bestuur van zo’n zeven
jongeren in de leeftijd variërend van 16
tot 25 jaar. Alle activiteiten worden georganiseerd door een activiteitencommissie
(AC). De voorzitter van de AC is vertegenwoordigd vanuit het bestuur. Andere
taken worden weggezet via verantwoordelijken uit het bestuur.
Zo is er een bestuurslid belast met
vrijwilligers, iemand met facilitaire zaken
enzovoorts. Voor het uitvoeren kunnen

zij een beroep doen op de poule van 70
vrijwilligers. Tijdens het jubileumweekend vindt er een soort minifestival plaats,
verdeeld over twee dagen. Zo is er op
vrijdag in zaal De Meulewiek, de zaal die
grenst aan de Knorruimte, een gratis toegankelijke feestavond. “Zaterdag zullen
we gebruik maken van zowel onze eigen
Knorruimte als van de gemeenschapszaal. In de Knorruimte zullen hardcore/
hardstyle dj’s hun kunsten vertonen.
In de gemeenschapszaal treden diverse
bands op, afgewisseld met muziek door
dj Tack-it. De entree voor deze avond
bedraagt 6,50 euro, maar daar krijg je
dan ook wat voor,” lacht Ron.

Interesses van jeugd
blijven veranderen,
evenals de jeugd zelf
De toekomst van OJC, ziet er, wat
Ron van den Bekerom betreft, positief
uit. “OJC Knor heeft net als andere
sozen te maken met veranderende
interesses van de jeugd. Een veranderende concurrentie in aanbod (commerciële sector) en een veranderende
instelling van jongeren zelf. Het is lastiger mensen als vrijwilliger te krijgen.
Dit dwingt jongerencentra om een
creatief beleid te voeren. Ik denk dat
Knor hier nog altijd goed in slaagt. Er
blijkt immers grote animo voor de soos
onder de jeugd. Knor leeft binnen een
kern als Meterik en zelfs ver daarbuiten
en daar moeten we ons voordeel mee
doen,” besluit de oud-voorzitter.

De Paddestoelerij laat u proeven van het voorjaar!
Boers won zijn eerste wedstrijden
vrij gemakkelijk met 6-2 6-1, 6-2 6-3
en de kwartfinale met 6-2 6-1. In de
halve finale speelde hij tegen Max de
Vroome, tweede geplaatst in het
toernooi. Boers had nog nooit eerder
van deze opponent gewonnen.
Maar Floris was in vorm en wist
de eerste set met 6-3 te winnen.
In de tweede set wisten ze allebei
hun servicegames te behouden,
dit leidde tot een tie-break.
Tot grote vreugde wist hij de winst

2e Paasdag (5 april)

Aan onze kleine gast is uiteraard ook
gedacht met diverse activiteiten en na afloop
een cadeautje van de Paashaas.

kunt u bij De Paddestoelerij
genieten van een heerlijke 6-gangen
Paasproeverij, tussen 12.00 uur
en 20.00 uur.
Tijdens deze Paasproeverij kunt u genieten van:
- lekkernijen uit de streek;
- lekkernijen uit de grond die smelten in de mond;
- exotische verrassingen;
- lekkernij uit de tuin.

Volwassenen  24,95 per persoon
Kindermenu  12,95 per persoon
Kinderen tot 4 jaar
* excl. drank, incl. welkomstcocktail

Foto: Richard van Loon

GRATIS!

Van te voren reserveren bij
De Paddestoelerij
Horsterweg 80 te Grubbenvorst
Tel: 077-3661708 of
depaddestoelerij@primechamp.com

vloerreiniging
en

-onderhoud
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl
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KinjerOLS
Grubbenvorst
Voorafgaand aan het Oud
Limburgs Schuttersfeest (OLS) op
4 juli 2010 in Grubbenvorst zal er
op vrijdag 25 juni een Kinjer-OLS
gehouden worden met deelname
van basisscholen uit de gehele
provincie.
Op dit moment hebben zich
820 kinderen van basisscholen
ingeschreven om deel te nemen
aan het Kinjer-OLS op 25 juni 2010
in Grubbenvorst. Dit Kinjer-OLS is
voor kinderen uit Nederlands en
Belgisch Limburg. Peter Joosten van
Kinjerkraom heeft 6 jaar geleden
het initiatief genomen om ook kinderen uit Limburg bekend te maken
met het cultureel erfgoed van de
beide Limburgen. Na een rustige
start staat het Kinjer-OLS nu stevig
in zijn schoenen. 22 basisscholen
komen op 25 juni naar Grubbenvorst
en zullen acte de presence geven
als schoolschutterij.
De kinderen gaan de komende
maanden op school zelf de kleding
ontwerpen, attributen maken, een
yell instuderen en leren marcheren. De taken voor kinderen, zoals
koning en koningin, bordjesdrager,
vaandeldrager, tambour-maître,
commandant etc. zullen op de
school worden verdeeld. Met het
lespakket dat gratis beschikbaar
wordt gesteld door de Sjöttesjoel
kunnen leerkrachten en leerlingen
aan het werk. Tijdens de muzieklessen, gymlessen en handvaardigheidlessen zullen deze kinderen
kennismaken met de schutterij.
Het Limburgs Volkslied wordt
geoefend op school en zal op 25
juni gezamenlijk worden gezongen
tijdens de opening. De plaatselijke
schutterijen zullen deze basisschoolleerlingen begeleiden bij het
oefenen met schieten op ’bölkes’
en verder geven ze de kinderen op
school informatie over de schutterij.
Na de opening op 25 juni waar
veel genodigden aanwezig zullen
zijn gaan de kinderen vanaf het
feestterrein in een optocht door
Grubbenvorst. Het defilé zal worden
afgenomen door genodigden
en daar zal ook hun yell worden
gepresenteerd. Peter Joosten van
Kinjerkraom zal opnames maken
van de hele dag en dit wordt uitgezonden op L1. Juryleden van de
federatie en een kinderjury zullen
de kinderen beoordelen op mooiste
geheel, beste yell, bordjesdrager,
vaandeldrager, commandant en
tambour-maître.
Na het schieten en beoordelingen door de juryleden is er
om 16.00 uur de prijsuitreiking.
De winnaar krijgt het ’Ummeke’,
een 15 kilo zwaar beeld, waarvan
gedeputeerde voor Onderwijs en
Cultuur mevrouw Odile Wolfs, beschermvrouwe is. De winnaar van
vorig jaar: BS St. Joseph uit Beringe
zal het ’Ummeke’ overdragen aan
de nieuwe winnaar. De Kinjer-OLS
party die daarna begint zal duren tot
ongeveer 18.00 uur.

15 VRAGEN

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.

aan Machteld Sanders

Machteld Sanders houdt van muziek maken en zingen
Naam:
Machteld Sanders
Leeftijd:
15 jaar
Woonplaats:
Horst

Waar zit je op school?
Dendron College in Horst, derde klas
gymnasium.
Wat is je favoriete muziek?
Van alles en nog wat! Maar boven in
mijn playlist staat vooral Taylor Swift.
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Wat is je favoriete film?
Twilight! Die film heb ik al zo vaak
gezien dat de meeste mensen me
voor gek verklaren.
Wat wil je later worden?
Ik denk architect, maar ik weet het
nog niet zeker. Het moet zeker iets
creatiefs zijn.
Wat is je favoriete drankje?
Spa fruit. Saai hè.
Waar ga je uit?
Thuis op de bank. Ik ga nog niet echt
uit. Vaak kijk ik gewoon een film of
doe wat met vriendinnen. Net zo
gezellig!
Wat zou je aan jezelf willen
veranderen?
Ik stel nogal veel dingen uit…
Dat mag wel wat minder.
Wat maakt je woonplaats speciaal?
Je kunt er zo’n beetje alles doen.
Je hoeft er niet voor naar een grotere
plaats in de buurt.
Wat zou je willen veranderen aan je
woonplaats?
Er mag wel een bioscoop komen.
Nu moeten we de hele tijd vervoer
regelen naar Venray of Reuver of zo.
En dat is niet altijd even gemakkelijk.
Waar gaat jouw droomreis
naartoe?
Heel Amerika door! New York,
Florida, Californië. Als ik oud genoeg
ben en het geld heb, dan ga ik daar
zeker nog een keer naar toe. Ik ben
er een keer geweest en ik wil zo
weer terug!
Hoeveel vrienden heb je op hyves?
Ik heb geen hyves. Als ik met mijn
vriendinnen wil praten doe ik dat wel
via MSN of SMS. Daar krijg je tenminste meteen een reactie.
Wat is je favoriete eten?
Friet met frikandellen. Daar kun je me
’s nachts voor wakker maken.
Welke hobby’s heb je?
Muziek! Zingen, piano, gitaar, dwarsfluit. Ik ben altijd met muziek bezig.
Verder doe ik nog aan hockey.
Naam van je favoriete (huis)dier?
Een dolfijn vind ik wel leuk.

Wij zijn een advieskantoor dat zich richt op midden- en kleinbedrijven.
Wegens uitbreiding van onze klantenkring zijn wij op zoek naar:

Een fulltime en/of parttime

ALLROUND ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V
Bij de werkzaamheden valt te denken aan het verwerken van financiële administraties, samenstellen van
jaarrekeningen, verzorgen van omzet- en loonbelastingaangiftes, verzorgen van aangifte inkomstenbelasting
en vennootschapsbelasting, contacten onderhouden met relaties en
Belastingdienst en het verzorgen van de loonadministratie.
Functie eisen
MBO-HBO niveau in een administratieve richting, beheersing van de volgende software:
Unit 4 Agresso (Multivers - Audition etc. krijgen voorkeur voor deze zeer afwisselende baan).
Schoolverlaters zijn ook van harte welkom.
Lijkt het jou een uitdaging om ons team te komen versterken, schrijf of mail dan naar onderstaand adres.
Voor eventuele toelichting kun je ons altijd bellen.

Administratie- en Belastingadvieskantoor van Gool B.V.
Patersstraat 2a, 5801 AV VENRAY - Tel. 0478-588281 - Fax. 0478-636548 - Email: pvgool@pvangool.nl

Mies&Flo
Column
Wimpercrisis
Wim-per-tang: Een erg
handig maar zeer gevaarlijk
apparaat. Het apparaat zorgt
voor gekrulde wimpers waardoor ze langer gaan lijken. Pas
wel op, er kunnen gevaarlijke
ongelukken ontstaan door dit
apparaat. Lees voor gebruik de
gebruiksaanwijzing goed door.
De wimpertang is bij ons altijd
een erg populair hulpmiddel voor
gekrulde wimpers geweest. Totdat
er bij een van ons laatst een groot
ongeluk mee gebeurde. Op een
vrijdagavond voor het uitgaan
stonden wij weer fanatiek voor de
spiegel te krullen. Het gevolg van
onze enthousiaste krul-bui was dat
we steeds vaker de krultang op de
wimpers plaatsten en steeds
harder in dit apparaat gingen
knijpen. We hadden op een of
andere manier de illusie dat ze
daardoor langer werden. Deze rare
illusie draaide uit op een grote
ramp. De schrik was enorm. De
een kreeg de schrik van haar leven
door de oorverdovende gil van de
ander, de ander van het beeld van
haar wimpers op de wimpertang,
in plaats van aan haar oog. Daar
stonden ze dan, nog netjes in een
rijtje en gekruld, maar helaas niet
meer aan het oog, maar op de
wimpertang! De enthousiaste krulbuien waren deze wimpers fataal
geworden. Verbaasd stonden we
daar voor de spiegel naar het
wimperloze oog te kijken. Ze
waren weg, de lieftallige wimpers,
niks meer van de zien. De eerste
reactie, de oorverdovende gil even
niet meegerekend, was gehuil en
gekrijs over dat wimpers nooit
meer teruggroeien. Meteen
gingen we aan de slag met
researchen op internet naar dit
wimpertang-ongeluk. We kwamen
erachter dat meerdere meisjes
door een wimperloze hel zijn
gegaan. En ook lazen we het de
geruststellende zin: ‘Wimpers
groeien terug’. Al duurde dit
natuurlijk eeuwen en was dit hetergste-van-het-ergste voor ons als
‘wimpertang-gekrulde-wimpers’fans. Die avond gingen we snel in
de weer met nepwimpertjes en
lijm, zodat niemand het wimperloze oog hoefde te ontdekken. We
gingen allebei dus gewoon uit met
lange gekrulde wimpers, de een
met de echte, de ander met een
klein beetje neppe. We kunnen
onze mede-wimpertang-helden
met hetzelfde ongeluk geruststellen. De lange wachttijden op
nieuwe wimpers die op internet
vermeld staan, zijn overdreven. De
wimpertang-held onder ons gaat
weer met echte volle wimpers
door het leven. Don’t worry, the
eyelashes will come back!
Mies&Flo
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Maashorstfonds
steunt HoSeMa
In 2007 werd HoSeMa opgericht, een gymvereniging voor kinderen
uit Horst aan de Maas. Hellas in Horst en Swentibold in Sevenum hielden
achtereenvolgens op te bestaan. Een bundeling van krachten leidde tot
deze nieuwe aanpak. Het doel van HoSeMa is het ‘bevorderen van het
menselijk bewegen in welke verschijningsvorm dan ook’. Om dit voor
kinderen tot 12 jaar mogelijk te maken zijn niet alleen veel vrijwilligersuren, maar ook materialen nodig. Het Maashorstfonds schoot te hulp.
Het aantal deelnemende kinderen is
circa 130. Daarnaast zijn er enkele
tientallen kaderleden. De meeste
kinderen hebben eenmaal per
week een les van een uur. Er is een
mogelijkheid voor ouder-peutergym
voor kinderen van twee tot vier jaar.
Voor de groep van vier tot zes jaar
is er kleutergym; nu zonder papa of
mama. Leerlingen van groep 3 tot en
met groep 7 mogen zich al turnkids
noemen. De twee laatste groepen
maken gebruik van de airtumblingtrack. Je waant je in een ander land
als je hoort dat turnkids hiervan
gebruik maken. Uit de prestaties van
de kinderen op de mat onder leiding
van trainster Jacky Pennings bleek
dat de doelstelling van HoSeMa
waarschijnlijk ruim gehaald wordt.

In de Stapakker in Sevenum ligt
nu een stevige airtumblingtrack, een
met lucht gevulde lange mat. Met de
aanschaf van deze mat kunnen meer
uitdagende lessen gegeven worden.
Veilig oefenen voor een betere motoriek en balans van de kinderen, daar
gaat het om. “Het is de bedoeling
van het Maashorstfonds om dit soort
aanschaffingen mogelijk te maken’,
zegt Marion Peeters, communicatieadviseur bij Rabobank Maashorst.
“We geven dit geld terug aan de
samenleving om verbeteringen
mogelijk te maken.”
Marion verrichtte afgelopen
zaterdag de officiële ingebruikname
van de mat. Kinderen in de leeftijd
van twee tot en met elf jaar kunnen
bij HoSeMa terecht voor gymlessen.

Goed spel hockeydames
Horst ondanks verlies
Afgelopen zaterdag stond voor het Horster MC1 hockeyteam de eerste competitiewedstrijd op het programma.
Door een behaald kampioenschap in de eerste seizoenshelft komen de meiden nu uit in de 1e klasse van de KNHB.

Vicky Lamers (r) troeft een Venlose tegenspeelster af
Dat het niveau voor de meisjes C1
uit Horst nu een trapje hoger ligt werd
al snel duidelijk in het begin van de

wedstrijd. Zo stonden de bezoekende
meisjes van het C1 team uit Venlo bij
rust op een comfortabele 0-3 voor-

sprong. Daarmee werd ook duidelijk
dat winnen voor de Horster meisjes
niet meer zo gemakkelijk zou gaan als
tijdens de aanloop naar het kampioenschap in de eerste seizoenshelft.
Maar het Horster team kreeg tijdens de rust een nieuwe tactiek uitgelegd en met hernieuwde moed begonnen de dames aan het vervolg van de
wedstrijd. Meteen werd duidelijk dat
iedereen bij de les was geweest en
na een tiental minuten resulteerde dit
zelfs in de eerste Horster treffer. Door
stug te verdedigen en alert te reageren op het Venlose spel lukte het de
dames om meer grip op de wedstrijd
te krijgen en de Venlose aanvallen te
ontregelen. Helaas was het toch Venlo
dat de score verder kon verhogen en
zo de wedstrijd kon beslissen en met
1-6 de punten mee naar huis nam.
Geen gewonnen wedstrijd voor het
Horster team maar wel een tweede
helft waarin de meiden hebben laten
zien dat hard werken lonend is. Dat er
nog wedstrijden komen waarin ze aan
het langste eind zullen trekken is dan
ook zo goed als zeker.

SV Kronenberg

Renovatie clubgebouw
De eerste stap in een grondige renovatie van het gebouw van SV Kronenberg is deze week gezet. Het gebouw
wordt voorzien van kunststof kozijnen en isolerende beglazing. Dit betekent een drastische verlaging van de
stookkosten. Het gebouw wordt intensief gebruikt door voetballers en beugelaars. De aanpassing is mogelijk
dankzij een bijdrage van 10.000 euro uit het Maashorstfonds.

De nieuwe mat wordt intensief gebruikt

Vraagje...
Wilt u kortingen tot 30%
op uw nieuwe machine?
Kom dan 19 en 20 maart
naar onze machinedagen
in Swolgen!

Hendrik
SWOLGEN

T. 0478 - 697111
E. boerenbondswolgen@denbond.nl

Rabobank Maashorst stelde in
2009 een totaalbedrag van 100.000
euro ter beschikking om projecten
bij verenigingen en stichtingen te
ondersteunen. Dit bedrag is een
gedeelte van de winst van de bank.
Doordat geld teruggaat naar de
gemeenschap zien klanten en leden
iets terug van de winst.
De vervangingswerkzaamheden
van de kozijnen worden deze week
afgerond. In een later stadium volgt
een ingrijpende aanpassing van
het gebouw aan de Meerweg in
Kronenberg.
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Amazone-team
op koers voor de
Venloop
De Stichting Amazones zet zich in voor vrouwen die op jonge leeftijd
met borstkanker te maken krijgen. De stichting onderhoudt een site
waar lotgenoten, familieleden en vrienden contact met elkaar houden
en hun verhaal kunnen doen. De site blijkt in een grote behoefte te
voorzien. Om de stichting te ondersteunen en te promoten wordt
deelgenomen aan sponsorlopen.

Weer aan de bak na de winterstop
Afgelopen zaterdagochtend om 10.00 uur vond op sportpark Hoogveld te Tienray de derby plaats
tussen TOP’27 F3 tegen Wittenhorst F5. De voetballertjes uit Horst wisten de strijd in hun voordeel te
beslissen en wonnen met 1-2. Voor veel clubs was het een van de eerste keren dat na de winterstop
weer buiten gevoetbald kon worden.

Het Amazone-Venloopteam
bestaat uit meer dan 115 lopers
uit de regio. Als team lopen ze de
Venloop voor de stichting Amazones.
Op zondag 21 maart vindt de
jeugdloop en de 10 kilometerloop of
de halve marathon plaats. Ook zal
een groot aantal deelnemen aan de
Horster Night Run op zaterdagavond
24 april. De lopers zijn te herkennen aan een T-shirt met de opdruk:
‘Wij lopen voor de Amazones’.
Peelrunster Brigit Honingh nam
het initiatief tot het AmazoneVenloopteam.

Doorstart Spinning in Sevenum
Een van de activiteiten van fitnesscentrum Simply Fit in Sevenum was spinning. Totdat Simply Fit stopte
met haar sportschoolactiviteiten. Ruim honderd spinners konden er niet meer terecht voor hun calorievretende
activiteiten. Een aantal mensen richtte daarom ’Spinningclub Sevenum’ op. Hierdoor worden de zestien
spinfietsen weer benut.

De eerste bijeenkomst van Spinningclub Sevenum
Fitnesscentrum Simply Fit was
gevestigd in sport- en evenementencentrum De Kruisweide, waar
veel gebeurt op sportgebied. Allerlei
indoorbalsporten, tennis en badminton
zijn mogelijk. Er kwam een einde aan
de verhuur van het sportschoolgedeelte

aan Simply Fit en sporters kwamen
daardoor letterlijk en figuurlijk in de
kou te staan. “Om dit gat te vullen,
hebben we Spinningclub Sevenum opgericht, we zitten nu op 50 leden”, zegt
Geert Claessens met enige trots. Hij is
een van de initiatiefnemers.

De start was op maandag 15 maart.
Er kunnen op maandag twee groepen
na elkaar terecht. Ook op woensdag en
donderdag is er een uur gelegenheid
om de lichamelijke conditie op peil te
houden. De club hanteert een duidelijk
reglement.
Spinning is een uit Amerika afkomstige trainingsmethode. Je fietst staand
of zittend op een speciaal ontwikkelde
hometrainer. Muziek ondersteunt en
een instructeur geeft aanwijzingen.
De weerstand van de trappers kan
natuurlijk variëren, je kunt berg op en
berg af. Alles kan daarbij in een eigen
tempo. Spinning gebeurt in sportscholen in meer dan 80 landen. Nieuwe
deelnemers zijn welkom in Sevenum.
Voor elk tiental nieuwe aanmeldingen
wordt een uur trainingstijd per week
extra gepland. Nadere informatie is te
verkrijgen via spinningsevenum@live.nl.
Meer over De Kruisweide vindt u op
www.kruisweide.nl.

Het Amazone-team bereidt zich voor

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

BOSPLANTSOEN maat 60/90

06 22944564 of 077 4678186

De stichting Amazones is vijf
jaar geleden opgericht. In Nederland
krijgen per jaar ruim 12.000 vrouwen
borstkanker. Hiervan is 25% jonger
dan 50 jaar. De stichting richt zich
op deze groep. Ze doet dit door een
website in stand te houden met
voorlichting en met de mogelijkheid om informatie uit te wisselen.
Daarnaast organiseert de stichting
onderlinge steun en activiteiten als
wandelingen en voorlichtingsbijeenkomsten. Meer informatie is te
vinden op www.de-amazones.nl en
www.peelrunners.nl.
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Religie in Ter Peel

Vastenactie 2010

In Evertsoord ligt de Penitentiaire Inrichting voor vrouwen Ter Peel (PI Ter Peel). Ter Peel is een van de vijf
vrouwengevangenissen van Nederland. Als mensen verdacht worden van een misdrijf, komen ze in een huis van
bewaring. Na een mogelijke veroordeling zitten ze hun straf uit, eventueel in een gevangenis. Ter Peel is zowel
huis van bewaring als gevangenis. In elke penitentiaire inrichting is behoefte aan geestelijke zorg.
Vrouwen die in Ter Peel vastzitten
komen uit allerlei landen en hebben
vaak een andere moedertaal en een
ander geloof. In elke PI in Nederland is
een Dienst Geestelijke Verzorging.
In Ter Peel bestaat deze Dienst uit een
Rooms-Katholieke pastor, een
dominee, een imam, een humanistisch
raadsman en een hindoe geestelijk
verzorger. Ze zijn allen parttimers en
voeren persoonlijke gesprekken met
vrouwen als zij daarom vragen. Ook
zijn er wekelijks gespreksgroepen en
kerkdiensten. Voor de moslims is er
het vrijdagmiddaggebed.

Tussen vier muren
ga je twijfelen
aan veel dingen
Al die momenten kunnen zeer
intens zijn. Voor iemand die in de
gevangenis belandt, staat de wereld
op de kop. “Waarom is dit me overkomen? Waarom heb ik dit gedaan?
Waarom heb ik me met die man ingelaten en hoe moet het nu verder thuis?
Wie zorgt er voor de kinderen? Ben ik
mijn werk nu kwijt en kan ik mijn huis
houden? Woede, verdriet, zorgen, spijt
en wanhoop: het buitelt allemaal over
en door elkaar heen. Zit daar maar tussen die muren, je kunt niet meer weg,
je weet niet wat je boven het hoofd
hangt, je zit vast. Dat zijn allemaal
zaken die de vrouwen bezighouden”,
zegt Lien Willems, justitiepastor in
Ter Peel.

De buitenwereld
is dichtbij
maar o zo ver weg
Vrouwen die vastgezet zijn,
worden uitgesloten van het normale
dagelijkse leven. En wat nog belangrijker is, ze worden beroofd van hun
meest intieme relaties. Kinderen en
echtgenoten worden minstens zo

Bij de ingang van Ter Peel staat het beeld ´wind tegen´
hard gestraft als de gedetineerde zelf.
“Uitsluiting verdraagt zich slecht met
het geloof; geloof wil niet uitsluiten,
het wil verbinden, mensen met elkaar
en mensen met God. Dat hebben deze
vrouwen nodig en stellen dit op prijs.
Niet vanuit het ontkennen dat ze iets
misdaan hebben,” aldus Lien.
Gelukkig is er voor de gedetineerden geestelijke verzorging, welke
gegeven wordt door vrijwilligers.
Vrijwilligers die de ‘buitenwereld’
weer naar binnen brengen en de
gedetineerden laten merken dat ze
niet aan hun lot overgelaten worden.
Of omdat, zoals een van de vrijwilligers het uitdrukte: “Het bezoeken van
gevangenen is een van de werken van
barmhartigheid.”
Ter Peel heeft vrijwilligers die
zich op drie verschillende terreinen
inzetten. Zo is er de kerkvrijwilliger
die helpt bij de voorbereidingen voor
de kerkdiensten. De diensten die door
gedetineerden worden bijgewoond,

zijn een intens gebeuren. Ze zijn niet
vergelijkbaar met een gewone kerkdienst. Reden voor een kerkvrijwilliger
voor- en nazorg te geven door middel
van korte gesprekken met de gedetineerden. Ook vindt men in Ter Peel de
bezoekvrijwilliger. Deze vrijwilliger zet
zich in voor die vrouwen die zelden of
nooit bezoek krijgen. Taal kan hierbij
soms lastig zijn. Mensen, die als vrijwilliger willen helpen en ook nog eens
een vreemde taal spreken, zijn dan
ook zeer welkom. Als laatste vrijwilligersgroep kent Ter Peel mensen die
zich voor de OKD (Ouder en Kind in
Detentie) willen inzetten. Zij zorgen
onder andere voor het vervoer van
kinderen, van en naar hun moeder.
Belangstellenden voor dit vrijwilligerswerk kunnen zich melden via
het redactieadres van HALLO Horst aan
de Maas. Vooraf worden vrijwilligers
gescreend. Immers, net als binnen niet
zomaar buiten komt, komt buiten niet
zomaar binnen.

Project in Malawi
Tijdens het jubileumjaar van Vastenactie staat het Afrikaanse land
Malawi centraal. Om de lokale bevolking voor te bereiden op eventuele
rampen is er een project in het leven geroepen bekend onder de naam
Disaster Risk Reduction (DRR). Hieronder valt onder andere de lokale
gemeenschappen te leren wat ze voorafgaande en tijdens een ramp
kunnen doen. Ze kunnen bijvoorbeeld voor meer dagen een voorraad
voedsel en water aanleggen. Door mensen te trainen, kunnen ze zich
direct aanpassen aan de gevolgen van een ramp en zo de schade
beperken.
DRR initiatieven zijn gericht op
humanitaire hulp, ontwikkelingshulp,
omgaan met risico’s, klimaatsverandering en voorbereiding op noodsituaties. In het noorden van Malawi
wordt de verregaande ontbossing
als een oorzaak genoemd voor de
droogte en overstromingen waar de
mensen steeds meer mee te kampen
hebben. In dit gebied is de kerkelijke
ontwikkelingsorganisatie CADECOM
actief, wat staat voor Catholic
Development Commission. Voorheen
werkte ieder gezin voor zichzelf. Wat
ze teveel produceerden verkochten
ze aan verschillende opkopers. Ze
lieten zoiets niet in vertrouwen aan
anderen over. De trainingen van
CADECOM versterken eerst en vooral
het onderling vertrouwen. Nu laten
mensen wel allerlei zaken aan elkaar
over. Er is vertrouwen gegroeid
dat je via je groep goederen kunt
herverdelen. De ene keer sta je aan

de gevende en een volgende keer
aan de ontvangende kant. De aanpak
van CADECOM begint met organisatie
en scholing. Allereerst krijgen de
groepsleden cursussen over nieuwe
akkerbouw- en veeteelttechnieken.
Daarbij worden ook projecten op
andere plaatsen bezocht waar al
ervaring is opgedaan. Bij de scholing
krijgt ook de verhouding tussen vrouwen en mannen veel aandacht. Die
is heel traditioneel, dat wil zeggen
dat vrouwen het zware werk op het
veld doen en mannen de producten
verkopen en dan dikwijls met het
geld gaan strijken. Een ander thema
is HIV/aids en de zorg voor patiënten. Pleegouders van wezen met ouders die aan aids sterven krijgen dan
bijvoorbeeld een geit of zaaigoed.
Steunt u Vastenactie ook weer in dit
jubileumjaar?
Dekenale werkgroep Vastenactie
T. van Rens

(foto: FloJAMalawi.nl)

Landbouw op de traditionele manier in Malawi

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
20 maart
dienst

tijd

Heilige mis

19.15

Heilige mis

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

Biecht
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis
dienst

zondag
21 maart
dienst
Heilige mis
Heilige mis

18.00
tijd
dienst
Evangelie
Evangelie

tijd
10.00
10.00

maandag
22 maart
dienst

10.00
09.30
10.30 Heilige mis

tijd

dinsdag
23 maart
dienst

tijd

woensdag
24 maart
dienst

18.30 Heilige mis 09.00 Heilige mis
Aanbidding 09.25

tijd

donderdag
25 maart
dienst
tijd

18.30 Heilige mis
Heilige mis

10.00
10.30

Heilige mis
Heilige mis

08.30

14.30

tijd

dienst

tijd

18.30 Heilige mis

18.30

Heilige mis 19.00
dienst
tijd
dienst
Kinderbijbel 14.30
Catechisatie 19.15
20.00

tijd

praedé
Win voor  125,aan ijs en chocolade
verwennerij bij Passi!
Ga naar www.praede.com
en geef jouw idee
en maak kans op de prijs.

08.30

Wat of wie is
volgens jou praedé?

Rozenkrans 18.00 Heilige mis
Heilige mis 18.30 Heilige mis

Bijbelkring

tijd

19.30 Leesmis
09.00
Rozenkrans 17.45

09.00
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

vrijdag
26 maart
dienst

dienst

18.00
18.30
tijd

geeft jou ideeën
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Thema- en informatieavond Vastenactie voor
Malawi
Op donderdag 18 maart vindt een informatieavond plaats in
Pastoërsweike in Swolgen. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die
meer geïnformeerd wil worden over de situatie en projecten in Malawi en
daarover van gedachten wil wisselen. De organisatie is in handen van het
kerkbestuur van de Heilige Lambertus in Swolgen.
Tijdens de samenkomst vertelt
Hanneke Schütte, leerkracht groep 8
van basisschool de Klimboom, over
haar ervaringen tijdens haar werk op
de RC School in Bembeke in Malawi.
Ook zal Miriam Wouters, die de
stichting ‘Miriam in Malawi’ heeft
opgericht, uitleg geven over de

projecten van haar stichting. Aan
bod komt het onderwijsproject dat
zij met de vastenactie mede wil
ondersteunen. Verder is een film
over de verloskundige hulp in ontwikkelingslanden te zien met daarbij
een toelichting door Marijn Poels,
maker van de film.

praedé
Win een G-Star
jeans bij
Man Men’s Wear!
Ga naar www.praede.com
en geef jouw idee
en maak kans op de prijs.

Wat of wie is
volgens jou praedé?

geeft jou ideeën

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

America

Helmondse Avond Part II
za 20 maart 21.30 uur
Organisatie: Station America
Locatie: Station America

Grubbenvorst

Felimaas solistenconcours
2010
za 20 maart 16.30 uur en
zo 21 maart 13.00 uur
Organisatie: Harmonie St. Joseph
Locatie: ’t Haeren

Horst

No Request en
Shake Before Use
zo 21 maart 18.00 uur
Organisatie: De Buun
Locatie: De Buun

Murphy’s Quiz Night
zo 21 maart 18.00 uur
Organisatie: Grand-Café Liesbeth
Locatie: Grand-Café Liesbeth

Autocross Paradijsracers

za 20 maart 22.00 uur
Organistie: Blok 10
Locatie: Blok 10

Meterik

30 jaar OJC Knor
vr 19 en za 20 maart 20.00 uur
Organisatie: OJC Knor
Locatie: Zaal de Meulewiek

za 20 maart 22.00 uur
Organisatie: De Lange
Locatie: De Lange

EK Indoor Stockcarracing
zo 21 maart 9.30 uur
Organisatie: SRP de Peeldrivers
Locatie: de Mérthal

za 20 maart 20.00 uur
Organisatie: Die Sevensangers
Locatie: de Torrekoel

Sevenum

Tuin- en bestratingspecialisatie

zo 21 maart 10.00 uur
Organisatie: Dartvereniging The
Shuffle
Locatie: The Shuffle

Tuinontwerp
Tuinaanleg
Minigraver

za 20 maart 20.00 uur
Organisatie: OJC Walhalla
Locatie: OJC Walhalla

Miniloader

Tapzingen
zo 21 maart 14.30 uur
Organisatie: de Balkers
Locatie:
Horeca centrum De Sevewaeg

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

Horst
Medisch Centrum Nieuw Huys
Americaanseweg 35 Horst
T 077 465 89 99
Spoedlijn: 077 464 26 23
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

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

Dansvoer

Rommelmarkt

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

Kronenberg

Muza-Sérum
YOU LOVE

America

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

zo 21 maart 11.30 uur
Organisatie:
ACC De Paradijsracers
Locatie:
aan het Peeldijkje in Horst

Kronenberg

Huisarts en apotheek

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

za 20 en zo 21 maart 13.00 uur
Org: Streekmuseum De Locht
Locatie: Streekmuseum De Locht

Expositie Vrolijke voorjaarskleuren

Medische zorg

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

Demonstratie boter
karnen en vlechten

zo 21 maart 13.00 uur
Org: Streekmuseum De Locht
Locatie: Streekmuseum De Locht

Monsters of Metal

Tel. 06 55 12 69 96

Melderslo

Locht Kwartet

za 20 maart t/m 24 april
Organisatie: Galerie Judy Straten
Locatie: Galerie Judy Straten

Geen makelaarskosten en direct zekerheid.

zo 21 maart 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: CC ’t Gasthoês

vr 19 maart 22.00 uur
Organisatie: De Buun
Locatie: De Buun

Expositie Dressed Wood

woningen en landbouwgrond
voor directe aankoop.

Kamps & Kamps

Gerrit Christiaens

vr 19 maart t/m za 29 mei
vrijdags 13.30 uur
Organisatie: Florale Vormgevers
Locatie: Florale Vormgevers

Te koop gevraagd

service 27

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

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
19 t/m 25 maart
Tandarts Spiertz
Haammakerstraat 8, Horst
T 077 398 58 81

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

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
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Stichting Horster Landschap

Inschrijving bloeiende akkerranden gestart

Agrariërs kunnen zich weer
inschrijven om deel te nemen aan

het project Bloeiende Akkerranden.
Stichting Horster Landschap stelt

het bloemenmengsel beschikbaar en
verzorgt kosteloos de machinale inzaai
op een tweetal zaaidagen
vanaf half april. Voor deelname of
meer informatie kan men contact
opnemen met Paul Hendriks, telefoon:
06 22 48 66 43.
Mail: info@horsterlandschap.nl.
De Stichting Horster Landschap
bevordert al jaren met succes de inzaai
van bloeiende akkerranden. In samenwerking met boeren en agrariërs worden in het voorjaar stroken van drie tot
zes meter landbouwgrond ingezaaid
met een eenjarig bloemenmengsel
van zo’n 15 bloemsoorten.
Als deze tot bloei komen, vormen
ze mooie bloemenlinten in het agrarisch landschap. Vlinders, hommels,
bijen en diverse insecten verzamelen
nectar van de bloemenweelde. Na de
bloei trekken de zaden allerlei zaadetende vogels aan. Ook zaait Horster
Landschap in samenwerking met
landeigenaren kleinschalige percelen
in met rogge of haver voor niet-commerciële doeleinden.

Padden op vrijersvoeten
Het was de laatste maanden weer een echte Hollandse winter. Maar het
lijkt erop dat langzaam maar zeker de lente in aantocht is. En dat heeft zo
zijn effect op de natuur. Door de stijgende temperatuur ontwaken padden
als een van de eerste overwinteraars. De eerste klompen met kikkerdril
zullen binnenkort te zien zijn in vennen, poelen en misschien wel uw eigen
tuinvijver.

Foto: Stichting het Limburgs Landschap, Henk Heijligers.

De stijgende temperaturen, en
vooral de hogere nachttemperatuur,
zorgt ervoor dat kikkers en padden
aan hun nageslacht gaan denken. Veel

‘n Hypotheek die je op het lijf geschreven is.
Dat is het idee.
Bel vandaag nog voor een afspraak met de nr. 1 in hypotheken!
Rabobank. Een bank met ideeën.

HORST
Goed onderhouden langgevel boerderij
op een uitstekende en vrije locatie nabij
A73 en A67 in Horst. Deze grote
boerderij, gelegen op een perceel van
3671 m2, biedt ongekend veel mogelijkheden bv. voor werken aan huis, voor
extra opslagruimte of voor een zzp’er.

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

Rabobank Maashorst | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
Rabobank Venray | (0478) 530 350 | info@venray.rabobank.nl

TIENRAY
Mooie, ruime, zo goed als nieuwe
semi-bungalow (bwj. 2007) op een
rustige locatie in Tienray.
Deze ruime woning, met een garage
voorzien van vliering +/- 50 m2 en een
nokhoogte van 6.45 meter, biedt veel
mogelijkheden.

GRUBBENVORST
Mooie, ruime tussenwoning in
Grubbenvorst, vanaf 2005 nagenoeg
geheel gerenoveerd en van boven tot
onder geheel bruikbaar.
Deze woning is met recht instapklaar
te noemen. Het enige wat u moet doen
is uw eigen spullen erin te zetten.

’t Heike
Vastgoed B.V.
www.heikevastgoed.nl
Tel. 06 55 12 69 96

padden zijn, diep ingegraven in de
bosbodem, goed de winter doorgekomen. Om zich voort te kunnen planten,
zoeken ze water op. Daarvoor zijn
veel vennen en poelen zeer geschikt.
De weg er naar toe is voor velen
levensgevaarlijk. Het verkeer op de
doorgaande wegen kan een voortijdig einde betekenen voor duizenden
padden.
Omdat de trek voornamelijk in de
avond plaatsvindt, is er met weinig
moeite bescherming mogelijk. Vandaar
dat de politie, in samenwerking met
Het Limburgs Landschap, bepaalde
wegen in deze periode gaat afsluiten.
Via vaak korte omleidingen kan men
toch goed op de plaats van bestemming komen.
De afsluitingen vinden alleen
plaats als er daadwerkelijk trek
plaatsvindt, over het algemeen is dat
op regenachtige warme nachten in de
komende weken. Zo kunnen we met
weinig moeite en beperkte overlast
praktisch meehelpen aan de bescherming van de natuur in onze eigen
leefomgeving.

Fiks aantal
bekeuringen
bromfietscontrole
Dinsdagochtend zijn tijdens
een bromfietscontrole in de
omgeving van het Horster
Dendron College 25 processenverbaal opgemaakt. De controle
vond plaats tussen de Gebr. van
Doornelaan en de Venrayseweg.
De bekeuringen werden uitgeschreven voor het niet kunnen
tonen van een rijbewijs (6), voor
het overschrijden van de
maximum snelheid (18) en een
keer voor het feit dat een
bromfietser niet de rijbaan
gebruikte. In totaal werden er 60
personen gecontroleerd.

