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Miniconcert Campaign
op hoog niveau in Horst
Afgelopen zaterdag gaf de Horster coverband Campaign een wel heel bijzonder concert.
Van het dak van de ‘Twin-Towers’, (voormalig pand Mooren), bracht de band een drie kwartier
durend miniconcert ten gehore. Tientallen meters lager waren honderden toeschouwers
getuige van het concert ‘op hoog niveau’. Campaign staat in de finale van de Clash of the Cover
Bands op 10 april in poptempel 013 in Tilburg. De ludieke actie vanaf het dak was bedoeld als
publiciteitsstunt in de aanloop naar het optreden in Tilburg.

Wereldrecordpoging met
scootmobiel
Afgelopen donderdag deed Klaas Potgieter attractiepark Toverland aan tijdens zijn wereldrecordpoging.
Klaas probeert in 35 dagen een monstertocht van 3.000 kilometer door heel Nederland af te leggen met zijn
scootmobiel. Met deze recordpoging wil hij aandacht vragen voor de spierziekte dystonie. “De tocht loopt
voorspoedig, ik heb vertrouwen in een goede afloop.”
Vier jaar geleden is bij de
44-jarige Klaas Potgieter dystonie
geconstateerd, een relatief onbekende
spierziekte. Om geld in te zamelen
voor onderzoek en de behandeling
van dystonie organiseert Klaas een
aantal inzamelingsactiviteiten voor
de Nederlandse Vereniging voor
Dystoniepatiënten, waaronder een
wereldrecordpoging. Om een plaats in
het Guinness Book of World Records te
behalen zal Klaas per scootmobiel een
monstertocht van ruim 3.000 km gaan

maken binnen 35 dagen. Tijdens deze
tocht zal hij alle Nederlandse provincies
aandoen. Klaas heeft er al vijf etappes
en 423 kilometer opzitten. Dystonie is
een neurologische ziekte waarbij sprake
is van een stoornis in de spanning van
een of meerdere spieren. Dystonie
wordt gekenmerkt door onwillekeurige,
wisselende spierspanningen en door
stoornissen in het normale samenwerken van de spieren. Hierdoor ontstaan
draaiende, wringende bewegingen en
abnormale houdingen van een of meer

lichaamsdelen. De dystone bewegingen kunnen zowel in rust als tijdens
een willekeurig uitgevoerde beweging
optreden. Dystonie is een chronische
ziekte en genezing is helaas nog niet
mogelijk. In Nederland komt dystonie
weinig voor; de ziekte wordt vaak ook
pas na jaren herkend. Dystonie kan
voorkomen in een lichtere vorm met
de nodige beperkingen tot een vorm
van volledige invaliditeit.
Volg de recordpoging van Klaas op
www.klaaspotgieter.nl

Eén van de bedenkers voor dit
aparte optreden is bandlid Geert
Josten: “Het idee was er relatief snel
maar dan moet alles nog geregeld
worden. De grote vraag was of dit wel
te realiseren was.

Hele miniconcert
werd van a tot z
gesponsord
Achteraf kan ik alleen maar concluderen dat we een geweldige medewerking hebben gehad van heel veel
mensen en instanties. De gemeente
regelde alles wat nodig was op het

gebied van veiligheid. En in een heuse
Rolls Royce van Koninklijk Vervoer
werden we naar de Twin-Towers
gebracht. Daar stond een enorme
Mammoet hijskraan die Dreumelprins
Sjaak Jeurissen geregeld had. En of
dat nog niet genoeg was, steeg piloot
André Vollenberg in een vliegtuigje op
vanaf microlight vliegveld TrafﬁcPort in
Venlo, met aan boord een fotogaaf die
alles vastlegde vanuit de lucht,” aldus
het bandlid. Het dakconcert duurde
zo’n drie kwartier en was tot in de
verre omtrek van het Horster centrum
te horen. Alles zat die zaterdagmiddag
mee, zelfs het weer.
Lees verder op pagina 2

2e PAASDAG, PLANTJESMARKT VANAF 12.00 UUR
VAN 2 T/M 5 APRIL

10% EXTRA PAASKORTING OP ALLES
OOK OP ALLE FOLDERAANBIEDINGEN EN KORTINGEN.
PRAXIS VENRAY
Voor actievoorwaarden
zie www.praxis.nl

Plataanstraat 31, Venray, Tel. 0478-511900
Open van 10.00 tot 17.00 uur
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Vitrinekast Kane

999,-

Dressoir Kane

1399,-

Knuffelbank Sophie
Leverbaar in diverse opstellingen

v.a. 1199,-

Salontafel Kane
Ook leverbaar
in 100x100 cm

KANE is een eiken
woonprogramma
met een mooie
rustieke uitstraling.
De kleine pitten en
noesten in het hout
geven het zijn unieke
karakter.

899,-

Dressoir Quinn

Boekenkast Quinn

1299,-

849,-

Salontafel Quinn
Hocker 57 x 63 cm, op wielen 249,- p. st. 799,-

1149,-

Miniconcert Campaign op hoog niveau
in Horst

Dakoptreden van Campaign leverde de band extra publiciteit op
Er werd eerder die week regen
verwacht op zaterdag maar die viel
een dag eerder. Ondanks het feit dat
Campaign hoog boven het publiek
speelde, klonk het geluid beneden
prima. “Ik heb bandopnames teruggeluisterd die beneden waren
opgenomen en het geluid was prima.
Misschien heeft Soundwave, het bedrijf
dat ons aan de geluidsinstallatie hielp,
wel wat extra vermogen ingeschakeld. Het klonk in elk geval geweldig,
we hadden een mooi uitzicht en we
stonden stijf van de adrenaline in ons
lijf. Het was ook voor ons de eerste
keer dat we van zulke hoogte een
concert gaven. Dit nemen ze ons niet
meer af. Vanaf zaterdag mogen we ons
zelfs in het rijtje van The Beatles en U2
scharen want die hebben in het verleden ook dakconcerten gegeven,” lacht
Josten. Dat die gebouwen wel een ﬂink
stuk hoger zijn dan de Horster TwinTowers vergeet Josten gemakshalve.

Dit was een
onvergetelijk optreden
De honderden toeschouwers beneden
konden de publiciteitsstunt wel waarderen. De bandleden zullen niet alleen
naar de ﬁnale van de Clash of Cover
Bands in Tilburg afreizen. Inmiddels hebben zich zo’n honderdvijftig fans gemeld

QUINN is leverbaar
in diverse kleuren
gestoomd eiken en
heeft een groot scala
aan mogelijkheden.
Het Quinn programma
is strak qua design,
greeploos en toch
bijzonder rustiek.
Puur natuur!

Eetkamertafel Spirea

Vervolg voorpagina

3- zitsbank Toby
In leer v.a.1499,-

1999,-

999,-

Eetkamerstoel Talis
Leverbaar in diverse stof- en leersoorten
In dikleer v.a. 299,-

Veel fans
reizen mee naar de
finale in Tilburg
Josten verwacht dat er uiteindelijk
zo’n driehonderd muziekliefhebbers uit
Horst aan de Maas en omgeving de trip
naar Tilburg maken ter ondersteuning.
Onder hen ook burgemeester Kees
van Rooij en wethouder Leon Litjens
die na aﬂoop van het dakconcert deze
toezegging deden.
Voor gitarist Geert Josten, drummer Niek Geurts, leadzanger Marc
Aerts, bassist Joep Hoebers en Jos
Hoebers toetsenist, speelt het volgende spektakelstuk zich af op 10 april.

Mee met

Campaign
naar de finale
op 10 april?
info@campaign.nl

Opbrengst inspiratiedag
naar SOS project MeerloWanssum
In zaal De Kei in Geijsteren wordt op zaterdag 10 april een
inspiratiedag gehouden onder de noemer ‘De Voetprint’. De hele
opbrengst van deze dag gaat naar een SOS-schoolbusproject in
India. SOS Meerlo-Wanssum wil het geld inzetten voor een mobiele
schoolbus voor zwerfkinderen in Chennai (India). De inspiratiedag
duurt van 09.00 tot 17.30 uur.

Broodkast Spirea

Salontafel Spirea
(Met 2 laden)

die de Horster formatie willen vergezellen naar poptempel 013 in Tilburg.

Het programma
SPIREA eiken
gecombineerd met
metaal is leverbaar in
diverse kleuren eiken
en gestoomd eiken.
Gestoomd eikenhout
heeft een natuurlijk
kleuringsprocédé
ondergaan waardoor
het zijn unieke
kleur krijgt.

2de PAASDAG GEOPEND VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

De inspiratiedag wordt
verzorgd door Chiel van der
Linden en Myrke Stalman uit
Meerlo. Samen verzorgen zij met
hun bedrijf HET&Co&Co al ruim
25 jaar trainingen, workshops,
lezingen en persoonlijke
coaching. Zij doen dit zowel voor
bedrijven als voor overheden en
particulieren.
Tijdens de inspiratiedag
wordt ingegaan op de meest
wezenlijke vragen in het leven.
Wat is mij dierbaar in dit leven?
Waar ligt mijn hart en betrokkenheid? Welke ‘voetprint’ wil
ik met mijn leven op deze aarde

achterlaten? De inspiratiedag
verrast en prikkelt de deelnemers om op een prettige manier
met deze onderwerpen aan de
slag te gaan: luisterend naar
verhalen, kijkend naar
bijzondere filmfragmenten,
geboeid door gesprekken en
ontmoetingen, en nadenkend in
momenten van rust.
Deelname aan de workshop zelf
kost 74,50 euro en is inclusief
koffie/thee en lunch.
Aanmelden voor de
workshop kan vanaf nu via
voetprint@h-e-t.nl of
0478-698 240.
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Martijn de Jong winnaar
OLS-tival Grubbenvorst
De 29-jarige Martijn de Jong uit Grubbenvorst heeft afgelopen zondagmiddag in een bomvol ’t Haeren het
OLS-tival gewonnen met het liedjes ‘Op ’t OLS’. De Jong won met twee punten verschil van Geert Verschueren die
tweede werd met ‘Zienen Druim’. De derde plek was voor de zes schutters die in Neer het OLS voor Grubbenvorst
binnen haalden met het nummer ‘Gerâkt’.

Pasen

Samen ontbijten
met de lekkerste
broodjes
HORST • MAASBREE

Martijn de Jong won het OLS-tival met het lied ‘Op ’t OLS’
Het winnende lied verschijnt
samen met de nummers twee en drie
op een cd die binnenkort opgenomen
wordt in de Marlstone studio in Bunde.
De cd wordt ingezet ter promotie van
het OLS dat op 4 juli in Grubbenvorst
plaatsvindt. “Het was een mooi feest
afgelopen zondagmiddag. Ik had niet

verwacht te winnen maar nu dat wel
het geval is, zal ik wel vaker aan de
bak moeten. Het moeilijkste vond ik
accordeon spelen en tegelijkertijd zingen,” aldus de winnaar. Ook het publiek
mocht punten geven en gaf het liedje
van Martijn een dikke negen. Of de
zanger zich nu ook in de toekomst gaat

toeleggen op zingen weet hij nog niet.

We zien wel wat er
gaat gebeuren
“Ik laat alles maar rustig op me
afkomen. We zien wel wat er gaat
gebeuren,” aldus de winnaar.

UITVERKOOP HYACINTEN
per tray, in verschillende kleuren

In een Willy Jeep terug naar
het oorlogsverleden
Vanaf begin april tot eind oktober kunnen gasten weer in een Willy Jeep uit 1943 tochten maken langs plaatsen
en monumenten die getekend zijn door de Tweede Wereldoorlog. De tochten worden uitgevoerd door Louk
Severens. Er zijn vier routes, waaruit men kan kiezen. De start is telkens vanaf het Raadhuisplein in Sevenum.

1 bol per pot, per tray van 20,
geen  10,- maar



5,00

Alleen a.s. zaterdag 3 april
open 9.00 – 17.00 uur

5 bollen per pot, per tray van 7,
geen  7,- maar

OP

=O

P



3,50

Mts Hendriks Niesweg 7

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

Hegelsom

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

In een Willy Jeep belangrijke WOII plekken in Noord-Limburg bezoeken
De vele positieve en enthousiaste reacties van mensen die al
eerder een tocht gemaakt hebben,
heeft de doorslag gegeven deze
Jeeptours voort te zetten.
De revenuen uit deze tochten
komen ten goede aan de
Zonnebloem in Sevenum.
Gasten die een Jeeptour willen

maken, worden mee teruggenomen
naar de periode 1943-1944.
Een periode die voor deze streek
belangrijk was in de oorlogsjaren.
Tijdens de tour wordt de sfeer van
die tijd opgeroepen door het geluid
en de geur van de Willy Jeep. De
gekozen routes lopen veelal over
zandwegen en secundaire wegen,

en door bossen. In totaal zijn er vier
routes: Zwarte Plak, route Meijel 28
oktober 1944, route Lancaster en
bospartizanen en route de Slag om
Overloon. Elke route duurt circa drie
uur. Meer info www.jeeptour.nl
Meer informatie is verkrijgbaar
bij Louk Severens,
telefoon 06 34 76 87 49.

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77
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Erfrecht voor starters
De instroom van starters in de woningmarkt verloopt nog moeizaam in onze regio. Dat komt omdat in Horst aan
de Maas weinig goedkope nieuwe huizen gebouwd worden. Daarom bekijkt de gemeente of het zogenoemde
‘erfrecht’ een methode is om de huizenmarkt voor starters te bevorderen.
Met de invoering van het erfrecht
hoopt Carel Fijen van makelaarskantoor ERA Maas Regio een gezonde
doorstroming binnen de huizenmarkt
in Horst aan de Maas te stimuleren.
“De huizenmarkt in deze regio is in
principe stabiel. Er is een goede balans
tussen vraag en aanbod. Maar om
deze keten in stand te houden moeten
meer jonge mensen de kans hebben om een huis te kopen.” Door de
verscherpte eisen van hypotheekverstrekkers is de drempel om een huis

te kopen steeds hoger geworden. De
erfrecht methode is vrij eenvoudig uit
te leggen.

Erfrecht is hét product
voor de toekomst
U koopt een pand, maar huurt de grond
van een derde. Dat betekent dat de

prijs van de grond losstaat van het huis
waardoor er een lagere hypotheek
genomen kan worden. Na een termijn
van tien jaar kan de huiseigenaar, wanneer hij kapitaalkrachtiger is geworden, de grond kopen. “De methode
is al succesvol in de Randstad,” zegt
Fijen. “Erfrecht is hét product voor de
toekomst.”

Raymond Knops hoog
op CDA verkiezingslijst
Tweede Kamerlid Raymond Knops (38) uit Meterik is op een hoge plaats
op de kandidatenlijst terecht gekomen. Knops, die in 2006 nog op een 45e
plaats stond is hiermee de op één na snelste stijger op de CDA lijst.

Boerderijwinkel
Geschenk
pakketten

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.

Terras

Opening 2e Paasdag!

Groepsuitje

om 11.00 uur op
Lorbaan 1 in Veulen

Kinderfeestje
Gezinsuitje

Oplage 18.500 exemplaren
Vakantiewoning
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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
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Lisanne heeft een ingescheurd nageltje. Keesje vraagt aan Lisanne:

“Is jouw nageltje geschild?”

Wij hebben op sommige dagdelen nog plaatsen vrij!

Venrayseweg 19, 5961 AC Horst tel. (06) 30 46 46 56 www.huizezeldenrust.nl

Redactie
Lei Spreeuwenberg (hoofdredacteur)
T 06 20 11 92 83
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

“ Onze rol in een scheiding:
scheiden van emoties
en argumenten.”
mr. Susanne Custers-Kuijpers

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

Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Pootaardappelen en zaden
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Meer dan 5000 titels 2e hands boeken.
Steeds wisselende voorraad!
TerugBlik Veemarkt 7A Horst.
www.terugblik.net
Alle Potten, Betonbeelden en cadeau
artikelen 50 % KORTING
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat
41, Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten

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

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06- 22 67 65 05
Te koop: verse tulpen € 2,00 per bos
Fam. Klomp, Nieuwe Peeldijk 35
America. Tel. 077 - 464 13 80

Eijking
Voor bedrijf en particulier
grondwerk - bestra tingen
beregening - riolering
tuinen opschonen

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.

24 maart 2010
dochter van
Yvon Custers en Vincent Hesen
zusje van Pim
Vondersestraat 33 / 5961 JR Horst

Dat is bij het CDA in goede handen”.
Raymond Knops heeft zich in de
Tweede Kamer in de afgelopen tijd
vooral beziggehouden met Defensie,
Buitenlandse Zaken en Binnenlandse
Zaken. Naast Knops is ook Ger Koopmans uit Velden gestegen op de lijst
van een 22e plek in 2006 naar een
12e plaats.

Houthuizer Molen weer
open voor publiek

Bladmanager
Jolanda Poels
T 077 396 13 56
E jolanda@hallohorstaandemaas.nl

Knops zelf is zeer content
met zijn plek: “hiermee wordt
de waardering uitgesproken voor
mijn inspanningen als kamerlid de
afgelopen jaren. Ik ben uitermate
gemotiveerd om de kiezer met ons
programma tegemoet te treden.
Nederland heeft in deze tijd behoefte aan economische stabiliteit.

Eijking

Dijkerheideweg 8, 5961 NC Horst
M +31 (0)6 51 98 23 54
M +31 (0)6 22 66 83 77
E pjeijking@kpnmail.nl

Op tweede paasdag start het nieuwe molenseizoen. Vanaf 14.00 uur is
de Houthuizer Molen voor het publiek geopend en malen de molenaars
weer. Naast een rondleiding door de molen, is er ook een tentoonstelling.
De openingstijden in dit nieuwe molenseizoen is op dinsdag en zaterdag
van 11.00 tot 17.00 uur.
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Ratelen op paaszaterdag
Traditiegetrouw zullen op paaszaterdag de jongens van Broekhuizen en Broekhuizenvorst de huizen langs gaan
om ratelend eieren en geld op te halen. Het ontstaan van deze traditie moet gezocht worden in het verre verleden
en staat in verband met de kerkelijke plechtigheden van de Goede Week. Niet alle bijzonderheden over het
ontstaan van deze traditie zijn bekend, maar het volgende verhaal kan ons een eind op weg helpen.

Klokjesbloem
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Campanula Addenda ®
2 e PA
‘Blue Star’
Potmaat 12 cm.

Nu van 4,49 voor
Geldig
van 08-04
1-4
Geldig van
t/m
6-4. OP=OP
t/m 14-04.
OP=OP

2,99

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

praedé

Ratelaars trekken er paaszaterdag weer op uit in Broekhuizen en Broekhuizenvorst
SCA Historische Kring Broekhuizen/Vorst
Als op Witte Donderdag onder de
Heilige Mis het Gloria gezongen werd
luidden de klokken en rinkelden de
bellen. Daarna zwegen de klokken,
orgel en bellen tot het Gloria van
paaszaterdag. Velen zullen zich nog het
verhaal herinneren van de klokken die
naar Rome gingen en die op paaszaterdag eieren strooiend terugkeerden.
De klokken en altaarbellen werden
gedurende deze dagen door de ratel
vervangen. De kerkdiensten, die gewoonlijk werden aangekondigd door
het luiden van de klokken, werden nu
door misdienaars met ratels bekend
gemaakt. Zo is bekend dat circa 1920
de misdienaars van Broekhuizen ratelend een rondje liepen over de tegenwoordige Hoogstraat, de Looierstraat
en de Veerweg.

Wij hopen deze
zeldzame traditie
in ere te houden
Een uur voor de dienst riepen
ze tussen het ratelen door: ”Eerste
maal”, en een half uur later was het
“Samen, samen” en ongeveer een
kwartier voor tijd werd er “Kleppen,
kleppen” geroepen. Het luiden van
de klok om twaalf uur, het Angelus,
was voor velen het teken om met
de middagpauze te beginnen. Het
avondluiden, ongeveer een half uur
na zonsondergang, betekende het
einde van een lange werkdag. Als op

Witte Donderdag en Goede Vrijdag
de klokken niet luidden, betekende
dit dat men niet wist wanneer er met
werken opgehouden kon worden.
Vooral voor de bezitters van de
kastelen Broekhuizen, Ooijen en de
Kolck, maar ook voor de vele mensen
die op of bij deze kastelen werkten
was het zwijgen van de klokken erg
lastig. Waarschijnlijk op het verzoek
van de kasteelheren ontstond de gewoonte dat op donderdag en vrijdag
van de Goede Week de misdienaars
naar de kastelen toe trokken om met
ratels het begin van de middagpauze
aan te geven. Een half uur na zonsondergang gingen zij weer op pad
om het einde van de werkdag aan te
kondigen.
Op paaszaterdag trokken de
koster en de misdienaars naar de
kastelen om de beloning voor de
bewezen diensten in ontvangst te
nemen. Deze beloning bestond uit
een ﬂinke portie eieren. De eieren
werden verdeeld onder de pastoor,
de koster en de misdienaars. Toen
het ratelen geen echte functie meer
had bleef het toch de gewoonte om
op paaszaterdag naar de kastelen te
gaan om te ratelen. En als men dan
toch eenmaal op stap was waarom
zou men dan niet de andere huizen
bezoeken? Iedereen in het dorp
proﬁteerde immers van het werk van
de misdienaars. Naderhand sloten
ook niet-misdienaars zich aan en
tenslotte was het de hele mannelijke

schooljeugd die op pad ging en
alle huizen van het dorp bezocht.
De koster, die vroeger ook de onderwijzer was, verdeelde de opbrengst aan
eieren en geld onder de deelnemers.
Op paaszaterdag na het lof werden
de misdienaars nog eens door de
koster op eieren getrakteerd.

Het ratelen
zal door de mensen
heel zeker
gewaardeerd worden
De leiding van de tocht, die
vroeger bij de misdienaars rustte,
werd later overgenomen door de
zesde klassers. Hopelijk zullen
ook dit jaar weer vele jongens met
ratel aan de tocht deelnemen.
Op deze manier helpen zij mee
om deze vrij zeldzame traditie in
ere te houden.

Mee met

Campaign

Win voor  125,aan ijs en chocolade
verwennerij bij Passi!

HET VOORJAAR KOMT
ER WEER AAN,
TIJD OM UW HUID
WEER TE LATEN STRALEN!

Ga naar www.praede.com
en geef jouw idee
en maak kans op de prijs.

In de maand april ontvangt u

 10,– KORTING

Wat of wie is
volgens jou praedé?

op een gezichtsbehandeling* van
60 minuten. Deze behandeling boekt
u nu dus voor  39,50 in plaats van
 49,50. Uiteraard ontvangt
u voorafgaand aan de behandeling
een persoonlijke huiddiagnose
zodat de behandeling op uw huid
en wensen worden afgestemd.
*De behandelingen worden uitgevoerd met de producten van Dermalogica

geeft jou ideeën

Venloseweg 104, Horst
Tel. (077) 464 20 42

2SHQGDJ
2SGLGDNW6HYHQXP
=DWHUGDJDSULO
YDQWRWXXU

naar de finale
op 10 april?
info@campaign.nl

,QIRUPDWLH2SGLGDNW6XSSOLHV
2SGLGDNW6XSSOLHVLVSURGXFHQWHQOHYHUDQFLHUYDQ
WRSNZDOLWHLWG\VOH[LHKXOSPLGGHOHQYRRUKHWRQGHUZLMV
EHGULMYHQJHUHODWHHUGDDQKHWRQGHUZLMVHQSDUWLFXOLHUHQ
8LWOHJRYHURQGHUVWHXQHQGHSURGXFWHQELMEYG\VOH[LH
:RUNVKRS'\VOH[LH
HUYDDU]HOIZDWG\VOH[LHYRRUNLQGHUHQEHWHNHQW

Doel Stichting Vrijwillige Thuiszorg bereikt
Maar liefst 61 personen zijn opgeleid tot dementievrijwilligers. Stichting Vrijwillige Thuiszorg
startte het project ‘Hulp bij dementie’ een jaar geleden. Afgelopen maandag kreeg de vierde groep
vrijwilligers het certificaat uitgereikt, waarmee ze aan de slag kunnen bij dementerende ouderen.
De vraag naar dementievrijwilligers is enorm. Van de 16
vrijwilligers die maandag hun
certificaat ontvangen hebben, zijn
al 14 mensen in contact gebracht
met een dementerende hulpvrager en de mantelzorger. De net
opgeleide vrijwilligers worden

ingezet op verschillende plaatsen in
Noord-Limburg. Hulp bij dementie
is gestart in een drietal huisartspraktijken. Door de vele positieve
ervaringen is besloten om Hulp bij
dementie stapsgewijs uit te breiden
over heel Noord Limburg. Dit
betekent onder andere ook dat er

nog veel vrijwilligers nodig zijn
voor de broodnodige extra
aandacht voor de dementerende
en hun mantelzorgers.
Voor meer informatie, neem
contact op met Els Verhorstert,
telefoon 077 323 11 30 of kijk op
www.dementievrijwilligers.nl

:RUNVKRS'UDPD
¶GRHQ·HQEH]LJWH]LMQPHWRSGUDFKWHQHQRHIHQLQJHQ
.LQGHUKRHN
PDDNHHQVFKLOGHULMWMHYRRU2SGLGDNW6HYHQXP
0DDNNHQQLVPHWGHPHGHZHUNHUVYDQ2SGLGDNWHQZLVVHO
LQIRUPDWLHXLWRQGHUKHWJHQRWYDQHHQNRSMHNRIÀH
*UDDJWRWDSULO
*LWWH(OOLV+HQULsWWHHQ0DULsWWH

6WHLQKDJHQVWUDDW
%*6HYHQXP
ZZZRSGLGDNWQO
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Grubbenvorster echtpaar biedt
hulp aan kansarme kinderen in Noord-Bali
Frans van Gardingen en Willemien van Gardingen-van den Elzen, beiden 72 jaar oud, zijn respectievelijk
penningmeester en voorzitter van de Stichting Wahyu. Beiden wonen in Grubbenvorst en hebben de stichting
Wahyu opgezet met als doel hulp te verlenen aan hulpbehoevende kinderen in Noord-Bali, Indonesië. Daarnaast
wil de stichting jongeren stimuleren om een beroepsopleiding te volgen om zo de zelfstandigheid van de jongeren
in de regio te bevorderen. Wahyu betekent ‘door God gezonden bemiddelaar’. Op woensdag 24 maart ontvingen
Frans en Willemien een cheque van zo’n 18.000 euro van de Stichting Boeken Steunen Mensen. Wat drijft deze
twee Grubbenvorstenaren om hulp te bieden aan de andere kant van de wereld?

Kantoor

praedé

WAGEMANS
Persoonlijke, gedegen advisering
en begeleiding
voor uw totale onderneming!

Ga naar www.praede.com
en geef jouw idee
en maak kans op de prijs.

Voor het verzorgen van:
• Financiële administraties
• Samenstellen jaarrekeningen en publicatiestukken
• Samenstellen aangiften inkomsten- en
vennootschapsbelasting
• Salarisadministraties
• Begeleiding van startende ondernemers

Wat of wie is
volgens jou praedé?

Als je die kinderen in
de ogen kijkt, ben je
verkocht en moet je
wel iets doen
Het project van Willemien en Frans
kost veel geld. “Klopt, het project kost
ruim 36.000 euro. Omdat de bijdrage
door de Stichting Boeken Steunen
Mensen 18.000 euro bedraagt, hebben
we tevens een beroep gedaan op het
COS Limburg te Roermond. Zij maakten
ons attent op het NCDO, wat staat voor
Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame
Ontwikkeling. We hebben voor het
resterende bedrag een aanvraag ingediend bij het NCDO,” aldus Frans.
COS Limburg is een voorlichtingsen adviesbureau over internationale
vraagstukken waarbij de relatie tussen
landen in Zuid en Noord voorop staat.
Het project dat Wahyu momenteel uitvoert, wordt mede mogelijk gemaakt
door een subsidie uit het Programma
Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten
(KPA).

Er is niks mooiers dan Alle giften zijn welkansarme kinderen
kom en komen alkunnen helpen
tijd op de juiste plek
De stichting Wahyu richt zich
terecht

Frans en Willemien van Gardingen
zijn dagelijks bezig met hun project in Noord-Bali

Win een BBQ pakket
ter waarde van  125,bij slagerij Joosten!

Frans: “Na de verkoop van ons
bedrijf (FAINOX B.V.), kregen we
de ruimte om wat langer van huis
weg te gaan en kozen we voor
een reis naar Indonesië. Dat werd
Sumatra, Java en Bali. In Noord-Bali
troffen we bijzonder vriendelijke
maar ook erg arme mensen aan.
Dat was voor ons reden genoeg om
het jaar daarna terug te gaan naar
Noord-Bali. Eenmaal daar kregen
we bezoek van een afvaardiging
van het schoolbestuur en de directie
van Sekolah SD 6 te Bondalem. Deze
vroegen ons om hulp bij hun zwaar
gehavende school. Na een bezoek
aan deze school zijn we begonnen
met het kopen van nieuwe leerboeken, schriften, potloden, pennen en
alles wat direct nodig was om goed
onderwijs te kunnen geven. Later
kwam daar een doveninstituut en
een school in Singaraja bij.
We deden een beroep op de
Stichting PMC (Project Matige
Charitas) te Grubbenvorst en deze
stichting helpt ons nu al een aantal
jaren, waardoor we al veel hebben
kunnen realiseren.”

vooral op kinderen en onderwijs,
zodat deze kinderen de kans krijgen
een betere toekomst op te bouwen.
Zo wordt hulp geboden bij het renoveren van scholen.
“We hebben samen met Rabobank
Maashorst een beroep gedaan op de
Rabobank Foundation, Share4More.
Van het bedrag dat werd geschonken, konden we een etage bouwen
op het huidige gebouw van het
doveninstituut waar de leerlingen nu
spraakles krijgen. En mede dankzij
computers, geschonken door basisschool ’t Reuvelt, kunnen de kinderen in Singaraja communiceren met
dove kinderen via internet.”

De gelden die de stichting Wahyu
ontvangt worden rechtstreeks besteed
aan de projecten in Bondalem en
Singaraja. De goederen gaan ook
direct naar de kinderen in Noord-Bali.
Wahyu koopt zelf de materialen
in en maakt afspraken en overeenkomsten. Alle betalingen doen ze zelf
om alles in eigen hand te houden. Om
de twee maanden reizen Willemien
en Frans naar Indonesië om te kijken
hoe het project vordert. “Zo weten we
zeker dat alle giften ook op de juiste
plek terechtkomen,” besluit Willemien.
Meer informatie is te vinden op
www.stichting-wahyu.org

Vraag vrijblijvend informatie
De Cocq van Haeftenstraat 13, 5864 BA Meerlo
Telefoon: 0478-692197 Fax: 0478-691901
E-mail: info@kantoorwagemans.nl
Internet: www.kantoorwagemans.nl

geeft jou ideeën

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

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

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

€ 4,50
+ € 1,00
+ € 1,00
+ € 1,00
Kantoor Wagemans is gelieerd aan Administratiekantoren Van de Mortel & Partners B.V.
Bezoekadres:
De Cocq van Haeftenstraat 13
5864 BA Meerlo

Plaats hier uw zoekertje

Tel.: 0478 - 692 197
Fax: 0478 - 691 901
E-mail: info@kantoorwagemans.nl

Vermeld altijd duidelijk de plaatsingsdatum.
Zoekertjes worden na ontvangst van betaling in behandeling genomen.

+€
ING: 67.08.99.089
K.v.K. Eindhoven: 17100939
BTW nr.: 8128.71.911.B.01
=€

Plaatsingsdatum:

1,00

Vier generaties samen op de foto

Samen 158 jaar oud

Op deze foto zien we vier generaties, beginnende bij overgrootmoeder Jet Nelissen-Reintjes van 78 jaar. Oma Nellie Tielen-Nelissen
is 53 jaar en moeder Jettie Tielen is 27. Dochter Juul Geurts is
geboren op 3 februari 2010, ze is de vierde generatie in de familie.
Alle 4 wonen ze in America.
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125 Jaar Griendtsveen gaat niet ongemerkt voorbij
In Griendtsveen worden dit jaar tal van activiteiten georganiseerd want Griendtsveen bestaat 125 jaar.
Een activiteit in dit jubileumjaar is een theaterproductie, die in mei wordt opgevoerd, ‘Voor Colette’ genaamd.
Tijdens de voorstelling worden bezoekers in een theatrale rondwandeling meegenomen door een bijzonder stukje
Griendtsveen. Het initiatief komt van de Griendtsveense regisseuse Gerrie Abels. Zij heeft, samen met de speciaal
voor de voorstelling opgerichte stichting ‘Geworven Grond, Geërfde Aarde’ (G.G.G.A.), de theaterproductie
mogelijk gemaakt.

en gastouders zijn druk bezig om aan
deze nieuwe regels te voldoen.

Nieuwe regels voor
gastouderbureaus en
gastgezinnen

en begeleiding verzorgt.
Petra Leijssen: “We proberen onze
gastouders zo veel mogelijk te ondersteunen in de regelgeving omtrent
gastouderopvang, zodat zij zich bezig
kunnen houden met het opvangen
van de kinderen. Onze grootste taak
en verantwoordelijkheid is ervoor te
zorgen dat elk kind een ﬁjne en veilige opvangplek heeft, waar het zich
vrij kan ontwikkelen en zich als een
vis in het water voelt.”
Om dit te kunnen doen dienen
gastouderbureau en gastouders
aangemeld te worden voor registratie. De komende maanden worden
de gastouders van gastouderbureau
Pierewiet allemaal aangemeld bij de
gemeentes waarin ze wonen. Hierna
volgt bezoek door de GGD, waarna
registratie in het landelijk register
plaatsvindt.

Kinderen moeten zich
vrij kunnen bewegen
en zich veilig voelen

Gastouderbureau Pierewiet
doet er alles aan om ruim op tijd
aan alle eisen te voldoen. Ook de
trajecten die gastouders op dit moment doorlopen om aan de MBO-2
opleidingseisen te voldoen, verloVoor 31 augustus van dit jaar
pen voorspoedig en volgens plan.
moeten alle gastouderbureaus en
“Een gedegen voorbereiding en
gastouders aan de nieuwe eisen
op tijd beginnen is heel belangrijk
voldoen. Zo hebben gastouderbureaus
geweest. Bijvoorbeeld de EHBO-opbijvoorbeeld de kassiersfunctie erbij
leiding die onze gastouders volgen
gekregen en moeten zij ervoor zorgen
voldoet aan de nieuwste eisen.
dat alle gastouders aan de nieuwe
Met onze gastouders gaan we vol
opleidingseisen voldoen.
Pierewiet heeft op dit moment 155 vertrouwen de toekomst tegemoet”,
gastouders, voor wie zij de bemiddeling aldus Leijssen.

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?

geeft jou ideeën

BIJ AANKOOP VAN EEN
SAMSUNG LED LCD

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Gastouderbureau Pierewiet
aangemeld voor registratie
in landelijk register

Vorige week maandag heeft
Petra Leijssen van gastouderbureau
Pierewiet zich als eerste gastouderbureau van de gemeente
Horst aan de Maas aangemeld bij
de heer Peter-Paul Sniers, beleidsmedewerker kinderopvang van de
gemeente. Pierewiet is het eerste
bureau dat zich met een aantal
gastouders registreert en waarvan
alle registratiedocumenten correct
ingeleverd zijn. Ook landelijk gezien hoort Pierewiet bij de eerste
gastouderbureaus die klaar zijn voor
registratie.
Vanaf 1 januari gelden er
nieuwe regels met betrekking tot
gastouderopvang. Gastouderbureaus

Wittenbols, de theatertekst: ‘Voor
Colette’. Emiel Rutten, componeerde
speciaal voor deze voorstelling muziek voor fanfare, individuele muzikanten en kinderkoor. De vormgeving
is in handen van Jos van Och.
’Voor Colette’ maakt de essentie
voelbaar van het leven in een relatief
geïsoleerd dorp midden in het weidse
Peelmoeras. Een leven dat in belangrijke mate bepaald werd en wordt
door de onderlinge afhankelijkheid.
Voor Colette is niet alleen een eerbetoon aan de duizenden mensen die
in 150 jaar tijd het gebied ontgonnen
hebben en beschrijft de schoonheid
en troost die de moerassen kunnen
bieden.
’Voor Colette’ is een unieke theatrale, en muzikale reis door het leven
en de liefde van Hein voor Colette.
Kaarten zijn te bestellen via
www.voorcolette.nl, of telefonisch via
06 22 50 22 71

praedé

125 Jaar Griendtsveen wordt door en met het hele dorp gevierd

Petra Leijssen van gastouderbureau Pierewiet
heeft zich als eerste aangemeld bij Peter-Paul Sniers,
beleidsmedewerker kinderopvang gemeente Horst aan de Maas

Aan de theaterproductie werkt
een grote groep toneelspelers,
de fanfare, andere muzikanten en
kinderen uit Griendtsveen mee.
Eén van de rollen wordt echter
gespeeld door een professioneel
acteur. De première van de voorstelling is op zaterdag 1 mei en
de laatste op tweede pinksterdag,
maandag 24 mei. In totaal zijn er 14
voorstellingen. Op 23 mei wordt een
speciale voorstelling verzorgd voor
mensen die slecht ter been zijn.
Er kunnen maximaal 50 bezoekers per uitvoering worden toegelaten. Elke voorstelling bestaat uit een
rondwandeling door een bijzonder
stukje Griendtsveen.
Alle voorstellingen beginnen bij
Herberg de Morgenstond en eindigen
in een feesttent.
Speciaal voor Griendtsveen
schreef één van de belangrijke
toneelschrijvers van Nederland, Peer

Perfect uitgerust.

GRATIS
MAGNAT meer
SURROUND
SET T.W.V.  249.00
Gewoonweg
comfort.
De
Art SL OPHANG
met een diepte
van slechts
90 mm.
OFnieuwe
GRATIS
STARTERSKIT
VOGELS
T.W.V.  246.00

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:

OF GRATIS ULTRA DUN OPHANGSYSTEEM
SAMSUNG T.W.V.  159.00

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

A d ve r to r i a l

SWOLGEN

Agrocultuur
dé kenner van uw branche
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Line-up Alcatrazz compleet
Liberate, Explore, Discover; Dance! Zo laat Alcatrazz zich het beste omschrijven. Het grootste dancefestival
van Noord Limburg pakt dit jaar wederom uit met maar liefst 40 deejays en live acts op een unieke locatie.
De kasteelruïne in de bosrijke
omgeving van Horst aan de Maas
vormt ook dit jaar weer het decor
voor dit breed georiënteerde dance
festival. Beleef het evenement met
de beste deejays van het moment,
maar vergeet vooral ook niet rond
te kijken op de podia die andere
stijlen herbergen! Voel je vrij, verken de diverse stijlen en ontdek!
Behalve de volledige line up zal
er vanaf 1 april meer te lezen zijn
op de site van Alcatrazz;

laat je mening horen want Alcatrazz
zal dit jaar meer dan ooit luisteren
naar haar bezoekers!
Kijk voor het laatste nieuws en
tickets op www.alcatrazz.nl
De line-up:
Mainstage
Marco V, Dada Life (SW), Jean, Erick E,
Baramuda, Hardwell, Skitzofrenix
The Dome
Headhunterz, Crypsis b2b Luna,
Bioweapon (AUS), Josh & Wesz, Blackout b2b The Impact, Thera, Activator

(IT), Ran-D b2b B-Front
Corridor
Promo, Tango & Cash, Buzz Fuzz,
Vince, Luke v b2b Error, Taa b2b Xrazz,
Bountyhunter (BE), Delerium (USA)
Forest
Sound of Stereo (Lektroluv Rec.), Larry
Tee (USA), Nobody Beats the Drum,
Joost van Bellen, Mightyfools, Sharam
Jey (DE)
VJ The Eye, VJ Stivo, Mc Andy Garcia

Station Griendtsveen wordt
een toevoeging
Nu de gemeente Horst aan de Maas besloten heeft de grond bij station Griendtsveen te kopen, zijn de ontwikkelingsplannen voor de wederopbouw van het pand in volle gang. De initiatiefnemers hopen dat het pand, dat in
de jaren ’40 van de vorige eeuw gesloopt is, binnen twee jaar weer opgebouwd is. Voor het zover is zal er toch nog
een heleboel moeten gebeuren, want op dit moment ligt er alleen een bouwtekening en een stuk grond.

Initiator Wien van Mullekom:
“We zijn druk bezig met het voorbereiden van de bouw. Wij denken erover
om scholen te gaan betrekken binnen
het bouwproject. Dat is interessant
voor de scholen, want studenten
kunnen hier echt hun vak uitoefenen.
Het pand wordt namelijk met dezelfde
bouwtechnieken als in 1881 opgetrokken.” Ook voor de initiatiefnemers zou
de hulp van studenten een schot in de

roos zijn, omdat op deze manier de
kosten binnen de perken blijven.

We denken erover
om Staatsbosbeheer
te benaderen
Over de exploitatie is nog geen
honderd procent duidelijkheid.
“We denken erover om Staatsbos-

beheer te benaderen.” Het idee speelt
bij de werkgroep om van het station
een informatiecentrum te maken over
de oude en de nieuwe Peel.
“Onze eerste plannen hebben
we gewijzigd met de komst van het
Peelmuseum en het Toon Kortooms
Park. Het nieuwe station moet
andere bestaande trekpleisters niet
beconcurreren. We willen iets toevoegen.”
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Vandalisme
in woonwijk
Grubbenvorst
Afgelopen weekend hebben
vandalen enkele bomen in
Grubbenvorst vernield. De
gemeente doet er alles aan
de daders te achterhalen om
zodoende de schade te verhalen.

UM afscheidsvoorstelling
Sevenum op DVD en CD
Op tweede kerstdag 26 december 2009, nam Sevenum met een
ongekend theatraal avontuur UM afscheid van haar zelfstandigheid.
Ruim tweeduizend mensen waren die avond op het Raadhuisplein getuige
van een voorstelling waarin geschiedenis werd verteld en geschreven.
Door middel van videoprojectie, muziek, dans en spel stond UM garant voor
een symbolische eind en een nieuw begin.

Zaterdag 3 april, verschijnt een
unieke DVD met daarop de live
registratie van UM. Daarop staat de
voorstelling plus een drietal videoclips
gemaakt door Louk Voncken. Op een
CD staat de muziek uit de voorstelling,
die Tren van Enckevort speciaal voor
UM arrangeerde. Ook het nummer
’Vanaaf Heej’ , met tekst van Jack

Poels, dat werd gezongen door Karlijn
van Dinther uit Evertsoord, ‘We tellen
af’ van Tom Minten en Niels Hermkens
en Drienke van Tomperboor staan erop.
De UM DVD/CD is in een beperkte
oplage van vijfhonderd stuks geperst
en is voor 12,00 euro verkrijgbaar
bij Jumbo supermarkt en Primera in
Sevenum.

Den Turfstèker
weer terug
op plein America
Pastoor Vullinghsplein ondergaat facelift
De renovatiewerkzaamheden rondom het Pastoor Vullinghsplein in Grubbenvorst vorderen gestaag.
Wanneer alles meezit worden de werkzaamheden rond eind mei afgerond. Het opknappen van het Pastoor
Vullinghsplein maakt deel uit van het Centrumplan Grubbenvorst.

Het kunstwerk Den Turfstèker in
America, van beeldend kunstenaar
Piet Hermans, bleek helaas niet
bestand te zijn tegen de weersinvloeden. Reden voor de dorpsraad
van America om er een bronzen
replica van te laten maken door
bronsgieter Rob van den Broek.
Samen met kunstenares Mieke van

Uden heeft hij vanaf december aan
Den Turfstèker gewerkt.
De feestelijke onthulling
van het kunstwerk vindt plaats
op paasmaandag 5 april om
11.00 uur op het plein tussen de
Nusseleinstraat en de Kabroekstraat
in America door wethouder Ger van
Rensch.
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Hoe gebruikt u de website Megastallen
HALLO Horst aan de Maas? doen stof
Vorige week hebben wij een algemeen artikel geplaatst over onze website www.hallohorstaandemaas.nl.
Deze week zullen we wat verder ingaan op de gebruikersmogelijkheden van de site.

opwaaien

Vorige week plaatste HALLO de Poll: “Er mogen geen megastallen
gebouwd worden in Horst aan de Maas.” Dit naar aanleiding van het
massale ‘Nee’ in Brabant tegen de megastallen. De reacties zijn overweldigend, bij het ter perse gaan van dit nieuwsblad stond de teller op
meer dan 300 stemmen en 45 uitgebreide reacties.
Dat megastallen de gemoederen
bij voor- en tegenstanders ﬂink bezig
houden moge duidelijk zijn. Daarom
komt HALLO volgende week met een
uitgebreid artikel. Ter voorbereiding
op volgende week een korte
introductie op dit, op z’n minst
spraakmakende, fenomeen.

Maar liefst meer
dan 300 stemmen
op de Poll

De site is interactief ingericht.
Dat houdt in dat u diverse
mogelijkheden heeft om zelf iets
op de website te plaatsen. Als u de
website opent komt u eerst op de
homepage. Daar worden, behalve de
artikelen die in het weekblad staan,
dagelijks nieuwe artikelen geplaatst.
Door op het voor u interessante
artikel te klikken krijgt u een aantal
mogelijkheden.
Gerelateerde artikelen
De website laat automatisch zien
welke artikelen er in het verleden nog
meer zijn geschreven over het betreffende onderwerp. U beschikt hiermee
over een digitaal archief.

Interactief
In het blok ´Interactief´ heeft
u diverse mogelijkheden. U kunt
bijvoorbeeld reageren op het betreffende artikel. De door u geplaatste
reactie wordt dan automatisch bij het
artikel geplaatst. U kunt ook reageren
op reacties die door anderen geplaatst
zijn. Wij vragen hierbij altijd om uw
e-mailadres in te vullen. Dit is niet
zichtbaar op de website, maar is
uitsluitend bedoeld voor eventuele
navraag door de redactie.
Met de knop ´tip een vriend´ kunt
u een artikel digitaal doorsturen naar
iemand, waarvan u denkt dat deze ook
geïnteresseerd is in het onderwerp.

De ontvanger krijgt dan een persoonlijke mail met daarin de link van het
artikel. U krijgt hier ook een bevestiging van.
U kunt ons ook tips geven middels
de knop ´mail/tip de redactie´. Uw
boodschap komt bij onze redactie terecht, die dan kan reageren op de tip.
En met de mogelijkheid ´afdrukken´
genereert het systeem automatisch een
printversie van de betreffende pagina
zodat deze eenvoudig af te drukken is.
Meer mogelijkheden
Maar er is nog veel meer mogelijk
met de website hallohorstaandemaas.nl.
Volgende week zullen we er hier daarom
nogmaals aandacht aan besteden.

Ploegpresentatie Limburg
Express Cycling Team
Vorige week zaterdag vond bij brasserie ‘In de Witte Dame’ in Grubbenvorst de ploegpresentatie plaats van
het Limburg Express Cycling Team (LECT).

Nieuw in het team is Lex van
Enckevort uit Sevenum. Hij maakte

tijdens de afgelopen wintercompetitie
een sterk debuut bij de mountainbike-

amateurs. Hans Alaerds uit Meterik
maakt een comeback bij de masters. Hans had last van rugklachten
waardoor het afgelopen seizoen als
verloren mag worden beschouwd.
Het LECT verliest voor komend seizoen
wel zijn kopman Jan Kusters uit
Meterik. De wielrenner heeft eind
vorig jaar aangeven per direct te stoppen met ﬁetsen in competitieverband.
De wielerploeg voor komend
seizoen wordt gevormd door: Erwin
van Helden, Frank Fonteyne, Bob
Rijvers (Lottum), Hans Alaerds en
Ton Jakobs (Meterik), Guus Mol en
Wilco Verwegen (Melderslo), Pierre
Lucassen en Petro van der Sterren
(America), Wim Janssen (Venray),
Marcel van der Veen (Venlo), Nico
Hofmans (Leunen) en Edward van der
Werf uit Kessel.

Om te beginnen de vraag wat we
precies verstaan onder een megastal.
Er is geen duidelijke deﬁnitie van een
megastal, maar vaak wordt een ondergrens van 500 NGE (Nederlandse
Grootte Eenheid) aangehouden.
Dat komt overeen met bedrijven die
minimaal 2.000 zeugen, 12.500 vleesvarken, 185.000 legkippen of 360.000
vleeskippen houden.
Naar aanleiding van de epidemieën in de intensieve veehouderij
beraamde de overheid enkele jaren
geleden de reconstructiewet. Deze
wet, die in 2002 van kracht is gegaan,
houdt in dat verschillende zaken op
het platteland drastisch anders geregeld moeten worden. Dit ten aanzien
van de leefbaarheid, natuurkwaliteit
en het concentreren van intensieve
veehouderijen.
Door de gestelde regels binnen
de reconstructiewet wordt er dus
paal en perk gesteld aan bijvoorbeeld
de groei van veeteeltbedrijven. Zo
mogen de bedrijven niet te dicht naar
een woon- of natuurgebied groeien in
verband met bijvoorbeeld stankoverlast en ﬁjnstofontwikkeling. Hierdoor
komen de bedrijven die willen uitbreiden vaak in de problemen omdat
ze dat niet kunnen binnen de gestelde kaders. Daarom heeft de overheid enkele gebieden aangewezen
als Landbouw Ontwikkelings Gebied
(LOG). In deze gebieden krijgt de
agrarische sector, binnen de gestelde
regels, de mogelijkheid zich volop te
ontwikkelen. Volgens de overheid liggen de gebieden ver genoeg van de
bewoonde wereld, waardoor zij geen
overlast veroorzaken.
Als voorbeeld geven we het
geplande Nieuw Gemend Bedrijf
(NGB) op het LOG Witveldweg in

Grubbenvorst. Dit is volgens de
overheid de meest geschikte plek om
ongestoord te kunnen boeren. Het
gebied ligt het verste van alle
woonkernen en natuurgebieden. Ook
de (nog te realiseren) infrastructuur
in het gebied sprak de overheid het
meeste aan.
Het NGB is een cluster van
bedrijven, dat door samenwerking zo
efﬁciënt mogelijk willen produceren.
In het geval van het LOG Witveldweg
werken drie bedrijven samen. Twee
intensieve veehouderijen en een
installatie, die het restafval uit deze
veehouderijen gaat omzetten tot
grondstoffen voor bijvoorbeeld het
opwekken van energie. Bij de twee
veehouderijen zullen respectievelijk
33.000 varkens en 1,3 miljoen kippen worden gehouden. De motivatie
waarom dit bedrijf in het LOG wordt
toegelaten door de bestuurders is het
innovatieve karakter van het bedrijf.

Er is geen duidelijke
definitie van een
megastal, maar vaak
wordt een ondergrens van 500 NGE
aangehouden
Denk hierbij aan het opwekken
van mest tot verbrandingsgas. Ook is
de doelstelling om op een moderne
manier de uitstoot van stank en
ﬁjnstof te verlagen. Verder zou met
de komst van dit bedrijf veel arbeidsplaatsen worden gecreëerd.
Ondanks de ambitieuze plannen
van de overheid en het bedrijfsleven stuiten de plannen aardig op
verzet van bijvoorbeeld de plaatselijke bevolking. Ook vanuit de
gezondheidszorg wordt kritiek geuit.
Volgende week leest u in de HALLO
de motivaties van alle partijen.
Inwoners, politici en ondernemers
zullen dan uitgebreid aan het woord
gelaten worden om u te laten zien
wat de ‘voors’ en ‘tegens’ zijn.
Wilt u zich ook mengen in de discussie? Ga naar www.hallohorstaandemaas.nl en discussier mee.

thema 11

01
04

Campers: voor ieder wat wils
Campers worden al zo’n 50 jaar gebouwd, maar de laatste 15 jaar zijn ze
enorm in opkomst. Het is een vorm van luxe kamperen. Je hebt alles bij je.
Fabriekscampers zijn doorgaans van alle gemakken voorzien. Er is zo’n
gevarieerd aanbod dat iedereen wel een camper naar zijn smaak kan vinden.
Tielen Campers in America is al 15
jaar actief in de branche. Aanvankelijk
verkocht het bedrijf alleen maar
campers, maar de vraag naar compleet onderhoud steeg. Daarom biedt
het bedrijf tegenwoordig ook onderhoudsservice. Eigenaar Rick Tielen:
“Betrouwbaarheid, een goede service
en een goed advies staan bij ons hoog
in het vaandel.”
Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid
tot een speler van formaat.
De grote showroom is gevestigd aan
de Hoebertweg en de werkplaats
is (nog) gevestigd aan de Jacob
Poelsweg. De werkplaats wordt namelijk eind dit jaar samengevoegd met de
showroom. Tielen verkoopt hoofdzakelijk jonge gebruikte campers en doet
aan bemiddeling bij verkoop.
Volgens Rick worden de meeste
campers verkocht aan mensen die
ouder dan 50 jaar zijn, hoewel er ook
genoeg gezinnen zijn die er een aanschaffen. “De vrijheid maakt de camper
zo bijzonder. Het vakantiegevoel begint
al op het moment dat je wegrijdt.
Bovendien heb je alles bij je en vooraf
boeken is niet meer noodzakelijk.”
In de meeste caravans mag je gewoon met een personenautorijbewijs
rijden. Komt uw vehikel boven de 3500
kilogram? Dan bent u toch verplicht het

vrachtwagenrijbewijs te gaan halen.
Bij de ANWB zijn daar speciale cursussen voor te volgen.
Het bedrijf is aangesloten bij
de Bovag en voert daarom ook veel
onderhoudsbeurten uit bij campers
en caravans. Dit onderhoud varieert
van grote tot kleine beurten, APK-keuringen, de montage van accessoires,
Bovag opbouwbeurten, vochtmetingen
en airco service.

Een camper moet
voor het eerst APK
gekeurd worden na
drie jaar
Tielen: “Een camper moet voor
het eerst APK gekeurd worden na drie
jaar. Daarna, net zoals personenauto’s,
ieder jaar. Belangrijk is dat niet alleen
de auto goed onderhouden wordt,
maar zeker ook de opbouw. Ook hier
zorgen wij voor. Vandaar het complete
onderhoud.” Als je met de camper op
vakantie gaat is het een goed plan er
voor te zorgen dat de camper in orde
is. Net als bij caravans zijn de staat,
maar vooral ook de leeftijd van de
banden erg belangrijk.

Rick Tielen adviseert mensen die
een camper willen aanschaffen eerst
goed naar de verschillende indelingen van de wagens te kijken. “Het is
belangrijk dat u een camper koopt die
voor u geschikt is. Een goed advies
hierbij is erg belangrijk. Koop een camper ook altijd bij een gerenommeerd
bedrijf of laat de camper voor aankoop
keuren. U weet dan wat u koopt.”

AUTO

Open Huis Dagen SEAT & Skoda
2, 3 april & 2e Paasdag
SEAT Ibiza 1.2 TDI 3-drs Ecomotive,
slechts 14% bijtelling, geen wegenbelasting,
geen BPM, verbruik van 1 op 30, met een rijke
standaard uitrusting, vanaf E14.995,-
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Extra voordeel op voorraad nieuwe
SEAT Ibiza 1.2i Lounge 5-drs
RIJKLAAR
SEAT Ibiza 1.4i Spirit 5-drs
RIJKLAAR
Skoda Fabia 1.2i Sprint 5-drs RIJKLAAR
Skoda Fabia Combi 1.4i Sprint RIJKLAAR

Bij aankoop van een nieuwe SEAT of
Skoda tijdens dit weekend ontvangt u
een accessoirecheque twv E 500,-*
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auto’s alleen tijdens dit weekend:
van `14.825,- VOOR `13.990,van `16.455,- VOOR `14.995,van `14.075,- VOOR `12.850,van `16.355,- VOOR `14.995,-

AutoArena

Voor iedere bezoeker een paasattentie,
ook voor de kids!
*vraag naar de voorwaarden

AutoArena, Celsiusweg 8, 5928 PR Venlo, 077-320 30 40, www.autoarena.nl , seat@autoarena.nl , skoda@autoarena.nl
Vrijdag 2 april 9.00 – 20.00 uur, zaterdag 3 april 9.00 – 17.00 uur, 2e Paasdag (maandag 5 april) 10.00 – 17.00 uur
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Lekker weg met de caravan
Veel mensen nemen een aanhangwagen of caravan mee wanneer ze op vakantie gaan. Helaas gaan er nog
wel eens wat zaken goed mis wanneer ‘de Nederlander’ met zijn caravan de grens passeert. Foute belading,
overgewicht, te hard rijden, gebreken aan de aanhanger en te weinig ervaring zijn de grootste factoren die roet
in het eten gooien en vaak voor vervelende gevolgen zorgen.

Ongeremde aanhangwagens
vanaf € 465,00. Informeer
naar de mogelijkheden.
Ook voor onderhoud, reparatie, PACK keuring en
onderdelen van uw aanhangwagen of caravan
(alle merken).
www.barents.nl

Paasshow van 5 t/m 11 april

Dinsdag tot en met zaterdag open van 10.00 - 17.00 uur
2e PAASDAG en zondag 11 april open van 11.00 tot 16.00 uur

Ook voor caravanonderhoud!

Ook voor uw autoschade
kunnen wij zorg dragen!
Horsterweg 17, 5975 NA Sevenum . Telefoon 077-4671350 . Telefax 077-4673825

Voor reparaties en APK’s

TA N K S TAT I O N

&

G A R A G E

Besouw BV Californischeweg 6, 5971 NV Grubbenvorst
T 077-327 88 88 . F 077-327 88 80 . E info@besouw-autoservice.nl

Rijden met een aanhangwagen
of caravan hoeft geen beperking te
zijn. Natuurlijk zijn er wel enkele
extra regels en voorzorgsmaatregelen
die u moet treffen om zo een prettig
mogelijke reis te garanderen. Zo mag
u bijvoorbeeld een maximale snelheid
van 90 kilometer per uur in Nederland
hanteren. In principe mag iedereen
met een B-rijbewijs een aanhangwagen rijden mits deze niet zwaarder
beladen is dan 750 kilogram.
Er moet vooral gelet worden op
het maximaal te trekken gewicht van
de auto. Hier vergissen mensen zich
nog wel eens in, wat erg vervelende
gevolgen kan hebben wanneer u
een tochtje door de Alpen gepland
hebt. Vooral het trekvermogen van de
nieuwe ‘eco’ en hybride auto’s is erg
laag. Het maximaal te trekken gewicht
staat aangegeven op het kenteken
van de auto. Geen vergissing mogelijk
tijdens het aankoppelen zou u zeggen.
Natuurlijk is het laadvermogen, de
technische staat, en de bandenspanning van een aanhangwagen ook
cruciaal, laat u daarover van tevoren
goed informeren.
Dat een aanhanger onderhoud
vergt lijkt een logische zaak. Toch
wordt er vaak te weinig gecontroleerd
alvorens bijvoorbeeld een caravan
gebruikt wordt. U moet zich realiseren
dat alles wat stilstaat gaat roesten.
Caravans zijn vaak enkele maanden
niet in gebruik, let u daar dus op.
Andere zaken die vaak mis gaan zijn

de defecte (of niet aanwezige) verlichtingen en slechte banden. In caravans
zitten vaker nog oude gasslangen en
drukregelaars, deze kunnen tijdens het
gebruik erg gevaarlijk zijn. Het advies
is dan ook om jaarlijks uw caravan te
laten keuren of wanneer u krap bij kas
zit eens in de twee jaar.
Nog even enkele ‘facts’ over het
laden van een aanhangwagen. U mag
de aanhangwagen maximaal vier meter hoog beladen. Toch blijft het advies
om naar grootte en uitvoering het
karretje in verhouding te laden. Ook is
de positie van de lading erg belangrijk,
verdeel de lading gelijkmatig. Wanneer

u alles bijvoorbeeld voorin laadt kan
er een te hoge of te lage kogeldruk
ontstaan waardoor de aanhangwagen
kan gaan slingeren.
Nog enkele tips voor mensen die
met een aanhanger op vakantie gaan.
Ga voor de rit even een middagje
oefenen met de aanhanger (caravan).
Probeer eens achteruit te rijden en
oefen daar goed mee. Pas de snelheid
en de belading aan de weersomstandigheden aan. Denkt u er vooral om
losliggende belading, deze dient ten
alle tijden afgedekt te zijn met bijvoorbeeld zeil.
Een behouden rit gewenst!

Er zijn geen slechte auto’s meer
Waar dient een consument op te
letten bij aanschaf van een auto?
Het belangrijkste is dat de
consument een auto kiest die voor
hem/haar geschikt is. Iemand die met
de caravan op vakantie gaat heeft vaak
andere wensen en eisen dan iemand
die de auto alleen gebruikt voor korte
ritten. De eigen wensen en eisen goed
in kaart brengen en hiermee de dealer
benaderen is raadzaam.
Wat zijn de noviteiten binnen de
autobranche?
Het grootste verschil met jaren
geleden is dat de consument door middel van internet veel meer informatie
tot zijn beschikking heeft. Hierdoor
krijgt het serviceniveau voor autobedrijven een steeds belangrijkere rol.
Er zijn geen ‘slechte’ auto’s meer. Wel
kan een autobedrijf zich onderscheiden door klanten een totaalconcept
aan te bieden. Zo heeft de klant één
aanspreekpunt voor alle zaken rondom
zijn vervoersmiddel.
Wat is de trend?
De auto’s van vandaag de
dag worden zuiniger en schoner.
Er komen hierdoor steeds meer
auto’s op de markt met een lage
cc- inhoud met hoog vermogen om
aan de vraag van de consument te
voldoen. Het is fantastisch dat auto’s
milieuvriendelijker worden. Je kunt
dan ook spreken van een win-winsituatie, want de vaste kosten voor
consumenten vallen hierdoor lager

uit, (denk aan houderschapsbelasting,
brandstof en verzekering).
Hoe verhoudt de autoverkoop zich
met de crisis?
Zoals in elk autoblad te lezen is,
heeft de autosector ook te maken met
moeilijkere tijden. In onze branche is het
effect van de ﬁnanciële crisis meteen
merkbaar. We merken desondanks
een opleving in de verkopen. Mensen
worden de negatieve publiciteit moe. Als
ik voor ons merk Opel spreek, zijn er nog
vele trouwe automobilisten in ons rayon.
Zij hebben gewacht met de aanschaf van
een nieuwe auto, tot duidelijk werd dat
er weer een ofﬁciële Opeldealer was.
Wil de consument nog geld uitgeven
aan een nieuwe auto of zijn tweedehands helemaal in?
Dat is lastig uit te leggen. Ik denk
dat mensen die eenmaal ‘nieuw’ rijden,
gemakkelijker overstappen naar wederom een nieuwe auto. Consumenten
die nog geen auto hebben en er eentje
willen aanschaffen nemen vaker een
occasion. Auto’s, jonger dan 5 jaar, zijn
erg in. Dat is ook logisch want deze
auto’s zijn goed onderhouden, en hebben relatief weinig kilometers gereden.
De risico’s voor een eventuele nieuwe
eigenaar worden daardoor een heel stuk
minder.
Worden auto’s kleiner, comfortabeler,
en ook zuiniger in de toekomst?
We zien een verschuiving van
koopgedrag. De consument wil af van
grote, niet-zuinige auto’s. Men maakt

tegenwoordig een bewustere keuze
naar de iets kleinere auto met minder
cc- inhoud. Maar de eerlijk gebied me
te zeggen dat er ook nu nog grotere
auto’s verkocht worden. Dat hangt ook
af van de vraag waarvoor men een
auto wil gebruiken. Iemand die met de
caravan op vakantie gaat, zal in vele
gevallen liever een wat grotere auto
nemen dan een kleine.
Welke alternatieve brandstoffen zijn
er al op de markt voor auto’s?
Op dit moment zijn er de hybride
auto’s. Deze hebben een combinatie
van benzine en accu (elektriciteit)
motor. Daarnaast zijn er auto’s die
op aardgas rijden en steeds verder
doorontwikkelt worden. Ook benzineen dieselmotoren van vandaag de dag,
worden steeds schoner en zuiniger.
Heb je nog tips voor wie met de
auto op vakantie gaat?
Het belangrijkste is wel dat de auto
technisch helemaal in orde is. Vaak
laten mensen nét voor ze op vakantie gaan, nog even een auto-check
uitvoeren. Ons advies; zorg ervoor dat
de auto twee à drie weken voor de reis
technisch is gecontroleerd. Dit geldt
ook voor de eventuele aansluiting van
elektrische installaties zoals trekhaak,
verlichting en dergelijke. Geruststellend
is, dat men bij ons een 24-uurs dienst
achter de hand heeft mocht er iets
gebeuren (Opel Mobiliteitsgarantie).
Onno Doesborgh
Hekkert Autogroep Venlo e.o.
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Bovag pechhulpdienst

Pech onderweg
kan iedereen overkomen
Pech onderweg, het kan de beste coureur overkomen. Het is daarom ook handig om aangesloten te zijn bij
de Bovag pechhulpdienst. Deze schadedienst helpt u in het binnen- en buitenland. Bovag is aangesloten bij de
‘Mondial Assistance’ de grootste pechhulpverlener ter wereld. Daarbij is de Bovag pechhulp beduidend goedkoper dan de ANWB of Routemobiel.
Bovag pechhulp kunt u afsluiten bij
garage Fer van Lin. Het bedrijf is gespecialiseerd in onderhoud en reparatie.
Wanneer het nu gaat om uw APK-keuring, ruitschade, storingsdiagnose, schadetaxatie en reparatie, autoreiniging,
banden of een nieuwe audioinstallatie:
u kunt er voor alles terecht. Het advies
is om de auto goed na te laten kijken
alvorens de vakantie aanvangt. Dit kan
bijvoorbeeld bij Fer van Lin. Mocht u het
toch zelf willen doen? Let dan vooral op
de bandenspanning, water, het oliepijl,
de accu en verlichting. Extra zaken zijn
een lifehamer en eventueel een brandblusser. Een ander ´item´ dat tegenwoordig verplicht is in veel landen, zijn
pechhesjes. Deze reﬂecterende jasjes
maken u goed zichtbaar wanneer u met
pech naast de weg staat. Ook wanneer

- HORST- -METERIK
METERIK
- - - -- -- ------- -- -- -- -- -HORST
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Fer van Lin
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AMERICAANSEWEG 108 - 5964 PB METERIK
077-3983220 - 06-11155197

Onderhoud  APK  Schadeherstel
Verkoop van occasions en nieuwe voertuigen

Langstraat 8 HorstHegelsom  Tel.: 0773987171  www.garagefervanlin.nl

u met een caravan op vakantie gaat is
het raadzaam deze te laten controleren.
Caravans staan namelijk vaak een lange
tijd stil waardoor er roest en dergelijke

kan ontstaan. Gebruikt u een navigatiesysteem? Neemt u dan ook een routekaart mee of print uw route uit,
de techniek kan u in de steek laten.

Met uw auto op vakantie
Gaat u dit jaar met uw bolide op vakantie? Dan is het een goed idee om
uw auto van te voren eens goed binnenstebuiten te laten keren.
Want een rit van een slordige 1.200
kilometer van Horst naar het zojuist
geboekte vakantiehuisje in Nice gaat
een auto niet in de koude kleren zitten.
Ook niet wanneer de auto in kwestie
u het afgelopen jaar niet in de steek
gelaten heeft tijdens de dagelijkse rit
naar het werk. Een ritje naar Venlo vergt
immers minder van een motor dan een
trip naar het zonnige Franse zuiden.
Daarbij worden auto’s nog eens extra

Autobedrijf
- - - - - -- -METERIK
------ - - KLEUSKENS
- - - - --- -- - - HORST
R.

R.R.
-KLEUSKENS
- - -KLEUSKENS
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belast met de zware lading die tijdens
de vakantietocht meegezeuld wordt. De
imperiaal volgeladen, een caravan mee
en gaan met die banaan. Om uw auto
tegen al deze ontberingen te wapenen
is het zaak uw wagen ‘vakantieproof’
te maken. Op die manier houdt u het
hoofd (en uw bolide de motor) koel.
Autobedrijf Hay Peeters uit Horst is voor
een uitgebreide vakantiekeuring al
dertig jaar het vertrouwde adres.

Bij een zomerbeurt wordt de auto
ﬂink doorgelicht. Volgens Hay Peeters
van de gelijknamige garage in Horst
wordt in eerste instantie gekeken naar
de vloeistoffen in de auto. “We lichten
de koelsystemen altijd goed door. Door
de vaak extreme temperaturen en de
enorme belasting wil de motor nog wel
eens oververhit geraken.” Ook het oliepijl
en de airco worden uitgebreid doorgelicht. Uiteraard worden de banden ook
goed onderzocht. “We kijken of de banden zo’n lange tocht kunnen doorstaan.”
Een goede wegligging is belangrijk voor
een auto. Een niet optimale uitlijning kan
leiden tot trillingen aan het stuur, wat een
weinig comfortabele rit veroorzaakt. Ook
rijdt de auto niet meer kaarsrecht waardoor de auto een ‘afwijking’ naar links
of naar rechts heeft. De remmen worden
vaak zwaar op de proef gesteld tijdens de
vakantierit. De zwaardere parkoersen en
de welbekende caravan zijn hier debet
aan. “Het is dus zaak dat deze goed afgesteld zijn en desnoods worden vervangen,” volgens Peeters. Verder krijgen de
accu en de trekhaak ook nog een speciale
behandeling. Met drie APK-keurmeesters
en twee erkende airco service monteurs
staat Autobedrijf Hay Peeters garant voor
een vakantiebestendig resultaat.

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
Pechhulp bij d
ou
regulier onderhda
gen
24 uur per dagel7 Europa
per week in he

 34,95

Ook het
re
ad s voor alle
ruitschades!

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

Autobedrijf
Autobedrijf

HAY PEETERS
Horst, Telefoon (077) 398 51 54

Reparatie en onderhoud van alle merken
Verkoop nieuw en gebruikt - Auto airco service
Storingsdiagnose - Ruitreparatie
Bandenservice - A.P.K. Station
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Piratenfestijn in De Lange
Café De Lange in Horst staat op zaterdag 17 april in het teken van het levenslied.
Het levenslied, ofwel piratenmuziek genoemd, behoort al sinds de opkomst van de piratenzenders in
de jaren 50 tot de Hollandse cultuur, als vertakking van de toenmalige popmuziek.
Deze muziek wordt vaak
ondergewaardeerd, maar is zeker
niet minderwaardig te noemen.
Vooral vanaf de jaren 90 heeft
deze muziek een enorme boost
gekregen door bekende namen
als Frans Bauer, Jannes en
Marianne Weber. Inmiddels heeft
de piratenmuziek een stevige
plaats ingenomen in de recente

Timbershop
in de Gaper
Café de Gaper in Sevenum
zal tweede paasdag in het teken
staan van Ierse folkmuziek.
De plaatselijke folkformatie
Timbershop zal om 16.00 uur de
bühne betreden. De band zal u
deze middag alle hoeken van dit
genre laten zien met ‘pubsongs’,
‘jigs’ en ballades.
Timbershop heeft gastmuzikant
Rob Spee uitgenodigd om zijn viool
tijdens dit optreden te laten spreken. De band hoopt u deze middag
mee te nemen door de bewogen
geschiedenis van dit prachtige
groene Ierland.

Nederlandse muziekgeschiedenis
en kunnen we genieten van
beginnend talent en gevorderde
toppers.
Café De Lange in Horst zal
daarom binnenkort geheel in het
teken staan van een ware artiestenorkaan! Verschillende rasechte
Nederlandse artiesten zullen acte
de présente komen geven om

ervoor te zorgen dat er gelachen,
gezongen en gefeest kan worden.
Tijdens deze avond zullen de
fameuze Teddyboys, Patrick Pilot,
Meister Martijn, Kees van den
Heuvel en de Horstenaar Crist
Coppens een knallend optreden
geven.
Voor meer informatie kijk op
www.delangehorst.nl

Accordeon en
harmonicafestival
in Meerlo
Tweede paasdag organiseert
het Buddiger Trio een accordeon/harmonicafestival met open
podium in café-zaal ‘t Brugeind in
Meerlo. Aanvang 13.00 uur.
Meer informatie is te verkrijgen via
077 398 22 32.

Van 3 tot en met 5 april kan men in museum De Locht in Melderslo
kuikentjes bewonderen.

Don Camillo te zien in De Buun
De aftrap werd op 31 maart
gedaan door de Don Camillo ﬁlm ´Il
piccolo mondo di Don Camillo´. Voor
woensdag 7 april staat ‘Il ritorno di
Don Camillo’ op het programma.
Er zijn geen vaste data voor het

Eieren hebben nu drie weken in de
broedmachines doorgebracht en tijdens
de paasdagen komen de kuikentjes
uit het ei. Op maandag 5 april is er
ook een presentatie van beschilderde

GEZOND AFSLANKEN
MET HET POWERSLIM
PROTEÏNE DIEET

naar de finale
op 10 april?

• Intensieve persoonlijke
begeleiding
• Snel en doeltreffend 6 tot 9 kg
gewichtsverlies in 1 maand
• Duurzaam behoud van je gewicht
• Geen hongergevoel
• Medisch onderbouwd
• Behoud van spiermassa
• Gemakkelijk en comfortabel

info@campaign.nl

Venloseweg 104, Horst
Tel. (077) 464 20 42

Campaign

vertonen van de ﬁlmsavonden.
Deze zullen niet elke week zijn.
Misschien zelfs maar een paar keer
per jaar. Suggesties voor ﬁlms zijn
welkom. De toegang is gratis en de
ﬁlm begint om 20.30 uur.

Je laten verleiden
door een
museumstuk

Kuikentjes kijken in De Locht

WAAROM HET DEZE KEER
WEL LUKT:

Mee met

Muziekcafé De Buun in Horst start met filmavonden. Het doel is films te
vertonen die je normaal niet meer ziet. Het gaat om culttoppers en/of foute
tot zeer foute films. Het gaat om culttoppers en/of foute tot zeer foute films.

Kuikentjes en
paaseieren kijken
in De Locht

Astonish
treedt op
in Meterik
Zaterdag 3 april treedt
coverband ‘Astonish’ op in café
Kleuskens in Meterik.
Astonish heeft verschillende
muziekstijlen: van The Shadows
tot Ilse de Lange en Anouk. Het
optreden van de band begint om
21.00 uur.

Don Camillo te zien
in muziekcafé De Buun

paaseieren te zien, welke vervaardigd
zijn door Diny Kersten. Het museum is
dagelijks geopend van 11.00 tot 17.00
uur. De presentatie van de beschilderde
paaseieren begint om 13.00 uur.

Op zaterdag 10 en zondag 11 april vindt het Museumweekend plaats.
Kunstenaar Bert Coppus uit Horst biedt een uitvoerig overzicht van zijn
werken in zijn eigen museum. Het museum is beide dagen geopend van
11.00 tot 17.00 uur. Het Bert Coppus Museum is te vinden aan de
Meterikseweg 71 in Horst. De toegang is gratis.

Vrijdag 2 april
blok10
”WEEkENd kiCk oFF”
ZaTErdag 3 april
liVE iN CoNCErT
”U2Nl”
WWW.U2Nl.Com”
1STE paaSdag
90/ZEro! HiTS
ZaTErdag 10 april
liVE oN STagE
”NoTE To amY”
”TEN pagE piloT”
wilhelminaplein 10 5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

Een werk van de Horster kunstenaar Bert Coppus
Bert Coppus heeft meer dan
vijftig jaar ervaring op het gebied van
schilderen en het maken van etsen.
In het museum zijn ongeveer 200
werken te zien van 1950 tot heden.
Het betreft portretten en landschappen van Noord- en Zuid-Limburg.
Nieuw zijn de stadsgezichten van
onder andere Maastricht, Brugge,

Venlo en Innsbruck. Deze werken zijn
in allerlei technieken uitgevoerd, zoals
olieverf, tempera, aquarel, mengtechniek en de etstechniek. Uit de
monumentale periode zijn er kartons,
werktekeningen voor gebrandschilderd glas, op ware grootte tentoongesteld. Bert Coppus geeft tijdens het
Museumweekend rondleidingen.
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Café Cambrinus

‘One man bluesband’

cultuur 15

Toneelvereniging Poespas uit Hegelsom

‘Leve de Koningin’

Toneelvereniging Poespas uit Hegelsom speelt op 11, 14, 16 en 18 april het stuk ‘Leve de Koningin’.
De voorstellingen worden gegeven in zaal Debije in Hegelsom, aanvang 20.00 uur. ‘Leve de Koningin’ is
een verrassende komedie geschreven door Carl Slotboom. De regie is in handen van Jac Haegens.
Sjef Bruinsma heeft de zolder
leeggemaakt om spullen te
verkopen tijdens de rommelmarkt
op Koninginnedag. Zoon Boris
wordt, tegen zijn zin in, gepromoveerd tot zijn compagnon. Truus, de
vrouw van Sjef, wil op haar manier

ook een steentje bijdragen, wat door
Sjef niet erg op prijs wordt gesteld.
Er komt echter een aantal figuren
langs die de plannen van Sjef danig
in de war sturen, zoals de zus van
Truus met haar man, een rasechte
Amsterdamse moeder met dochter

en een boerenfamilie uit Groningen
die voor de eerste keer in de grote
stad is. Kaarten zijn te reserveren via
www.toneelverenigingpoespas.nl of
telefonisch te bestellen tussen
18.00 en 19.00 uur via het
telefoonnummer 077 398 52 55.

U2NL in Blok10
Zaterdag speelt U2NL in café Blok10 in Horst. U2Nl is de beste U2-tributeband van Nederland. De band is
opgericht in 2003. Het initiatief kwam destijds van leadzanger Frank Wensink, die nu Bono vertolkt. Al snel wist hij
een goede band om zich heen te verzamelen: Sander (the Edge) leadgitaar, Chuck (Adam Clayton) basgitaar en de
uit Horst afkomstige Ger Joosten (Larry Mullen Jr) op het drumstel.

Ben Prestage te gast in Cambrinus
Aanstaande zondag ontvangt
Cambrinus in Horst in de persoon van
Ben Prestage een complete one man
bluesband in huis. Deze Amerikaan uit
Florida zet in zijn eentje een volwaardig bandgeluid neer. Meer opvallend
is nog de manier waarop. De wijze
waarop Prestage deze instrumenten
bespeelt is opmerkelijk.
Hij bespeelt bijvoorbeeld de mondharmonica en drums met voetpedalen. Ben Prestage is opgegroeid met
de Mississippi-cultuur en bluestraditie.
Sinds hij als tweede eindigde tijdens
de International Blues Challenge in

Memphis, speelde hij op de grote
blues- en folkfestivals, allerlei soorten
bars en op de straathoeken van de
stad. Zo speelde Ben Prestage een tijd
lang op de beroemde Beale Street in
Memphis, waar hij zijn plek deelde
met de legendarische bluesman
Robert Belfour en de jongere Richard
Johnston. Deze laatste inspireerde
hem om zijn muziek een nieuwe
richting te geven en aan zijn instrumentarium de cigarbox-guitar toe te
voegen. En dat is wat Prestage dan
ook deed.
Het optreden begint om 16.00 uur.

Nideeurew
gio
in

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

Stofvrij parket schuren
www.kerstenparketteurs.nl

BEN PRESTAGE 4 APRIL - 7 APRIL JOSIE KUHN

TWEE MARKANTE MUSICI
IN ÉÉN WEEK

ONCERTEN.N
SCONC
INUSC
R
B
M
L
A
C
BEUK - HAAGBEUK
maat 50/80 80/120 120/150 150+

BOSPLANTSOEN maat 60/90

Te koop gevraagd
woningen en landbouwgrond
voor directe aankoop.

06 22944564 of 077 4678186

Geen makelaarskosten en direct zekerheid.

Tel. 06 55 12 69 96

Door zijn jarenlange ervaring
beschikt de band over een groot
charisma, waardoor zij een geweldige
podiumprestatie neerzetten. Elke zaal
en elk publiek hebben zij tot nu toe
aan hun voeten gekregen.
De band is sinds 2003 uitgegroeid
tot de meest succesvolle U2-tribute

van dit moment, ze geven shows
door heel Europa. In 2006 verzorgden
zij een optreden voorafgaande aan
de kwartﬁnales van het WK-voetbal
in Keulen. Hierdoor kwam het aantal
aanvragen in een stroomversnelling.
De band sloeg in 2007 een
nieuwe weg in. De band en begon

een theatershow. De première in de
Venlose Maaspoort werd met veel lof
ontvangen. De show werd vanwege
het succes twee seizoenen gespeeld.
De band toert tegenwoordig langs
de vele nationale en internationale
podia en festivals.

Josie Kuhn terug in Cambrinus
Woensdag 7 april is Josie Kuhn, na een afwezigheid van 8 jaar, terug op het podium van Cambrinus in Horst.
Voor de Amerikaanse Tex-Mex en country-blues zangeres Josie Kuhn werd binnen de Cambrinus-programmering
meteen plaats gemaakt toen een optreden van haar zich aandiende. Het optreden begint om 20.30 uur. Voor
meer info www.cambrinusconcerten.nl
Josie Kuhn raakte in 2002, vlak
na haar laatste Cambrinusconcert,
in Amerika betrokken bij een zeer
zwaar auto-ongeluk. Er werd lang
gevreesd voor haar leven. Nu, acht
jaar later, is de zangeres volledig
hersteld en verzorgt ze weer optredens. Tijdens haar concerten is
Kuhn nadrukkelijk op het podium
aanwezig. Ze is wars van commercie
en legt haar muzikale ziel vooral
bij de allerarmste indianen in de
Amerikaanse reservaten.
Haar betrokkenheid met de
indianen vertaalt ze in een mix van
Spaanstalige Tex-Mex, alternatieve
country en blues. Als afstammeling
van Duitse immigranten groeide
Josie Kuhn op in de heuvels van
Santa Fé. Daar begon ook haar muzikale carrière. Via de folkscene van
Greenwich Village (New York) kwam

Josie Kuhn te gast in Cambrinus
(foto: Brendan van den Beuken)

ze in de zevetiger jaren in Nashville
terecht. Hier werkte ze met musici als
Lee Clayton, Steve Earl, Townes van
Zandt en Rick Danko. Josie treedt aan

met gitarist Ian Boelens en bassist
Ed Simpson-Backey, met wie ze ook
haar eerdere Cambrinusconcerten
deed.
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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.

Deborah van Oyen
Koken met
Jan Cremers

In Broekhuizen staat een vrouw haar tuin te bewonderen. De lente is
nog maar net begonnen en het lijkt of zij de voorjaarsbloemen de grond uit
aan het kijken is. Zij, Deborah van Oyen, wordt deze week ‘Geplukt’ en
vertelt HALLO wat zij op heeft met bloemen.

Thaise
currysoep
Benodigdheden: (4 personen)
potje Thaise rode curry
0,5 l getrokken kippenbouillon
met stukken kip
1 paprika
0,5 l kokosmelk
1 scheut vissaus
1 afgestreken el bruine suiker
1 bosje citroengras
1 gember
10 tenen knoflook (uitgeknepen)
kleine hand vol met glasnoedels
0,5 bosje koriander
1 rode peper
zonnebloemolie
kerriepoeder
20 groene asperges
zout
Bereiding:
• Fruit de knoflook, een halve
rode peper en de paprika
(zonder zaadjes) in een ruime
pan met wat zonnebloemolie;
• voeg 0,5 liter kokosmelk en 0,5
liter bouillon toe en breng het
geheel zachtjes aan de kook.
• voeg vier à vijf eetlepels rode
curry toe, verwarm het geheel
tot de smaken van de curry
goed losgekomen zijn;
• voeg een scheutje vissaus en de
bruine suiker toe;
• snij het citroengras in lange
reepjes en voeg deze toe;
• schaaf de gember in plakken en
voeg ook deze toe;
• laat het geheel twee uur goed
trekken op laag vuur (af en toe
roeren);
• zet een pannetje water met
kerriepoeder en zout op en
breng dit aan de kook;
• snij het kontje van de groene
asperges;
• dompel de asperges 1,5 minuut
in het kokende water;
• spoel deze daarna direct goed af
onder de koude kraan en leg de
asperges apart;
• snij de kip fijn en voeg deze bij
de soep;
• zet een klein pannetje met
water, een scheutje olie en wat
zout op tot het kookt;
• leg de glasnoedels in het
kokende water en laat deze
max. 1 minuut meekoken;
• spoel de noedels direct met
koud water af en leg deze apart;
• breng de soep aan de kook;
• snij de koriander en een halve
rode peper fijn;
• verdeel dit samen met de
asperges en noedels in vier
grote koppen, schep daarna de
soep erbij.

Deborah van Oyen, een Broekhuizense in hart en ziel
Deborah van Oyen is 42 jaar en
getrouwd met Coen Absil en heet dus
eigenlijk Deborah Absil. “Maar ja, het
blijft lastig, zo’n aangetrouwde naam”,
zegt ze. Deborah en Coen hebben vier
kinderen: Rebecca is 17, Veerle 14, Ties
is 10, en Giel is 7 jaar oud. Deborah is
bloemist en eigenaresse van bloemenzaak ‘September’ in Venray.

Deborah: “De bloemenzaak ben
ik 18 jaar geleden begonnen aan het
Henseniusplein in Venray. Inmiddels
ben ik verhuisd naar een eigen pand
aan de Patersstraat. Dit pand is van
1929 en staat als enige in de straat
op de historische rooilijn en is daardoor prominent aanwezig. Een paar
jaar geleden heb ik het pand gepimpt
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

1

6

2

Brokeze aan de Maas
is het mooiste plekje
Deborah is in Broekhuizen geboren
en ze is dochter van Jan van Oyen en
Gerbecks Mientje. ’Brokeze’ is een
heerlijke plek om vier kinderen op te
voeden. Een gezellig dorp met een
diversiteit aan inwoners. Maar het dorp
is ook een ‘veilige haven’, waar je je
hele leven op kunt teren als je mijmert
over vroeger. Je kunt er zwemmen in
de Maas, spelen in de wei, vissen vangen in de beek en hutten bouwen. Wat
ik wel jammer vind, is dat we soms
vergeten worden in Horst aan de Maas.
Als ik over de Horsterweg rijd, houd ik
mijn hart vast en hoop ik echt dat mijn
zoons straks echt een ﬁetspad hebben
als ze naar ’t Dendron ﬁetsen. Ik zie het
als een ‘ader’ naar een centrum. Elke
grote kern heeft aanvoeraders in de
vorm van wegen en ﬁetspaden, maar
vanuit Broekhuizen is die ader gewoon
niet uitgevoerd. Van Lottum naar Horst
wel! Moet er dan écht eerst een ongeluk gebeuren?” Deborah is wel blij dat
de gemeente er op dit moment serieus
mee bezig is.
Als ik haar vraag naar de verschillen tussen Venray en Horst aan de Maas
zegt ze: “Eigenlijk zijn de verschillen
tussen Horst en Venray niet zo groot.
Het zijn allebei gezellige dorpen.

Horst heeft zich meer ontwikkeld als
runshop-dorp, Venray is meer een
funshop-dorp.”
Even later brengt het gesprek ons
naar haar hobby’s, althans dat dachten
we, want de Broekhuizense heeft geen
echte hobby’s, of strijken met een
glaasje martini in de hand zou onder
die categorie moeten vallen, zoals ze
lachend meldt. Wel gaat ze regelmatig
naar het voetbalveld om de verrichtingen van haar zoontjes gade te slaan.
Op de vraag waarvoor we haar midden
in de nacht mogen wakker maken, zegt
ze: “Nou, eigenlijk liever niet, maar als
het dan moet, dan mag dat voor een
kampvuurtje in de tuin met een wijntje
erbij. En het liefst op een warme zomernacht, zodat ik gezellig kan kletsen
met leuke, andere wakkere mensen.”

Op vakantie gaan
hoeft niet zo nodig
als je in Broekhuizen
woont
Vakantie vieren doet Deborah het
liefst ‘rundum hause’. “Gewoon helemaal niks doen, lekker thuis. Dat vind
ik heerlijk. Brokeze is zo’n mooi dorpje,
dat de behoefte om met vakantie te
gaan er bij mij niet is. We gaan nog wel
weg hoor, maar dat doet me minder.”
Of ze nog een paaswens heeft?
“Ja, worldpeace, maar dat roepen we al
eeuwen.”
Deborah van Oyen, zelfstandig
ondernemer met hart voor haar zaak
en haar gezin, verknocht aan Brokeze
aan de Maas.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Scherpere leeftijdscontrole bij De Lange

En paar kleuters oêt Hôrs hiel onbevangen,
Zoate op os pleine wát roond te hange.
“Niks mier te beleave,
Genne cent zudde os gaeve,
Want weej mooge nimmier binne beej De Lange!”

Voor het Paasfeest:

rechtstreeks uit de oven,
warm de winkel binnen gedragen:

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.

7

met een donkere aluminium pui en
veel glas. Van binnen strakke muren
en gezorgd voor daglicht van boven,
waardoor het pand ruimtelijker werd.”
De Broekhuizense vertelt graag en
vol enthousiasme over haar bloemenwinkel.
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ambachtelijke
rozijnen- en effe
palmhaantjes en
paashaasjes
Derix de Echte Bakker en medewerkers
wensen alle mensen ‘n vrolijk en gezellig Paasfeest!

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
1 april 2010
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Gemeenschaps-/dorpshuizen
kunnen energiebelasting
terugvragen
Bepaalde instellingen kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf van een deel van de
energiebelasting. Zo ook gemeenschaps-/dorpshuizen. De teruggaaf is 50% van de energiebelasting (EB) minus de EB-hefﬁngskorting. Door een wetswijziging op 1 januari 2006 is er
een goede kans dat het de moeite loont hier aandacht aan te besteden. Temeer u tot vijf jaar
terug de belasting kunt terugvragen.
Om te bepalen of u in aanmerking komt voor
teruggaaf, kunt u een stroomschema van de
belastingdienst invullen. Gemeenschaps-/
dorpshuizen zullen uitkomen bij schema 5
(instellingen die een gebouw beheren en
exploiteren voor algemeen nut beogende of
sociale instellingen). Op het teruggaafformulier kunt u vervolgens bij punt 5 de categorie
‘Dorpshuizen, multifunctionele centra e.d.’
aankruisen waarna u de bijbehorende vragen
beantwoordt. Zowel stroomschema als
teruggaafformulier zijn via de website van de
belastingdienst te downloaden.
Essentieel voor het recht op teruggaaf is dat
het gemeenschaps-/dorpshuis voor 70% of
meer onderdak biedt aan het verenigingsleven. Of formeler uitgedrukt: sociaal culturele,
religieuze, charitatieve, wetenschappelijke of
algemeen nut beogende activiteiten.
U toont dit aan door een overzicht te maken
van wat er allemaal gebeurt in uw gemeenschaps-/dorpshuis. Activiteiten op het gebied
van onderwijs, gezondheid en sport tellen helaas niet mee om de 70% te halen.

Hetzelfde geldt voor instellingen die onder
de vennootschapsbelasting vallen. Zoals
een commercieel bedrijf dat ruimte van het
gemeenschaps-/dorpshuis huurt.
Bij een eerste aanvraag dient u de statuten
en een recente jaarrekening van het gemeenschaps-/dorpshuis mee te sturen. Bij een
volgende aanvraag hoeft dit niet meer.
Wat aan energiebelasting is betaald vindt u op
de eindafrekening van uw leverancier. Het is
van belang dat de rekening op naam van uw
gemeenschaps-/dorpshuis staat. Een kopie
van de eindafrekening dient ook te worden
meegestuurd.
U moet het verzoek om teruggaaf indienen
binnen 13 weken na aﬂoop van de verbruiksperiode waarop de afrekening betrekking
heeft. Dan heeft u het recht om bezwaar te
maken tegen een eventuele afwijzing.
Als u (nog) vragen heeft of meer informatie wilt
over de teruggaaf van de energiebelasting,
neem dan contact op met de belastingtelefoon
0800-0543, of kijk op www.belastingdienst.nl.

De gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen / woz-beschikking 2010 zal zaterdag
3 april 2010 bij de inwoners en bedrijven van Horst aan de Maas in de bus vallen.
De dagtekening van de aanslag is 31 maart 2010.
Dit is een maand later dan gebruikelijk. De reden dat u de gecombineerde aanslag één maand
later ontvangt, is dat de belastingbestanden van de drie voormalige gemeenten gelet op de
fusie, samengevoegd moesten worden. Dit samenvoegen heeft extra tijd gekost, zodat de normale datum van eind februari niet haalbaar was.

Bezwaartermijn
Indien u het niet eens bent met de aanslag
of de woz-waarde dient uw bezwaarschrift
uiterlijk 6 weken nadat u de aanslag
ontvangen heeft, door de gemeente

Vrijdag 2 april
• In tegenstelling tot wat in kalender staat
vermeld:
Inzameling restafval America en
Griendtsveen
• Inzameling oud papier Grubbenvorst
(in Grubbenvorst wordt oud papier op vrijdag ingezameld van 11.00 uur tot 18.00 uur)
Zaterdag 3 april
• In tegenstelling tot wat in kalender staat
vermeld:
Inzameling restafval omgeving Hegelsom en
Horst (Kapellerhof) (i.p.v. 5 april)
• Inzameling oud papier Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Grubbenvorst
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur (alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
• KGA gemeentewerken 10.00-14.00 uur (alleen
voormalige gemeente Horst aan de Maas)
(in Grubbenvorst wordt oud papier op zaterdag ingezameld van 09.00 uur tot 12.00 uur)
Maandag 5 april
2e Paasdag geen inzameling
Dinsdag 6 april
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de
Riet) en Meterik
Woensdag 7 april
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen en Tienray
• Inzameling GFT-afval Evertsoord, Kronenberg
en Sevenum
Donderdag 8 april
• Inzameling restafval Horst-Oost

Aanslag gemeentelijke
belastingen 2010, 3 april
bezorgd

Regel en uitzondering
De aanslagen voor de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en de
reinigingsheffing (basisheffing afval en
toeslag containers) worden in 2010 net als
voorgaande jaren gecombineerd op één
aanslagbiljet.
Ook de woz-beschikking wordt op het
aanslagbiljet vermeld. Uitzondering hierop
vormt de afvalstoffenheffing voor de inwoners
en bedrijven in de oude gemeente Sevenum
en de dorpen Meerlo, Tienray en Swolgen.
De aanslagen voor de reinigingsheffingen in
de oude gemeente Sevenum en de dorpen
Meerlo, Tienray en Swolgen zullen op de in
het verleden gebruikelijke wijze, afzonderlijk
en halfjaarlijks verstuurd worden.

Welk afval wordt de komende tijd opgehaald?

te zijn ontvangen. Dit betekent dat uw
bezwaarschrift uiterlijk 17 mei 2010 bij de
gemeente dient te zijn.
Wij verzoeken u voordat u een bezwaarschrift
indient, de bij de aanslag gevoegde bijsluiter
zorgvuldig door te lezen.
Meer informatie?
Voor meer (inhoudelijke) informatie over alle
gemeentelijke belastingen en de wet woz,
kunt u informatie verkrijgen op de website
van de gemeente www.horstaandemaas.nl of
aan het loket in het gemeentehuis in Horst,
Wilhelminaplein 6.
De openingstijden zijn maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 – 12.00 uur. Uiteraard
kunt u ook een afspraak maken op andere
tijden.
Telefonische zijn wij van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.00 – 17.00 uur bereikbaar
voor uw vragen op nummer 077 - 477 97 77.

Vrijdag 9 april
• Inzameling restafval Horst-Noord
Zaterdag 10 april
• Inzameling oud papier Griendtsveen,
Hegelsom, Kronenberg en Melderslo

• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Afvalcontainers
De afvalcontainers dienen uiterlijk 07.00 uur aan
de openbare weg te staan.
Inzameling tuinafval
Iedere zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur kan er
door inwoners van de voormalige gemeente
Horst aan de Maas tuinafval gebracht worden
naar gemeentewerken, Americaanseweg 43.
Het tuinafval dient zelf afgeladen te worden,
denk eraan het benodigde gereedschap
daarvoor ook zelf mee te brengen.
De burgers van de voormalige gemeente
Sevenum en Meerlo, Tienray en Swolgen
kunnen hun tuinafval brengen naar het
milieustation in Venlo, respectievelijk Venray.
Zie hiervoor de informatie in de gemeentegids
op blz. 23 tot en met 33.
Inzameling klein gevaarlijk afval (kga)
Iedere eerste en derde zaterdag van de maand
van 10.00 tot 14.00 uur kan er door inwoners
van de voormalige gemeente Horst aan de
Maas klein gevaarlijk afval gebracht worden
naar de chemokar bij gemeentewerken.
De burgers van de voormalige gemeente
Sevenum en Meerlo, Tienray en Swolgen
kunnen hun kga brengen naar het milieustation
in Venlo, respectievelijk Venray. Zie hiervoor de
informatie in de gemeentegids op blz. 23 tot en
met 33.
Om voor burgers van de voormalige gemeente
Horst aan de Maas te kunnen zien onder welke
afvalroute u valt kunt u de kalender 2010 raadplegen (zie stratenregister).
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.

Foto
van de
week!

College en raad buigen zich 6 april weer
over het geld in Horst aan de Maas

Project Pin & Win (Cashless)
Horst aan de Maas succes
Door een aankoop bij modezaak Janssen – Noy in Sevenum via de pinautomaat te betalen gaf
waarnemend burgemeester Kees van Rooij van de gemeente Horst aan de Maas op 25 februari
het startsein voor de actie “Pin & Win”. Deelnemers aan de actie kunnen met de kassabon
in de hand inloggen op de speciale website www.pin&win.nl. Ieder die het nummer dat op de
kassabon staat intoetst neemt deel aan de actie en dingt mee naar de vele prijzen. Leuk voor
de consument. Maar waar het bij deze actie om gaat: er blijft geen contant geld in de winkel
achter en voor criminelen is er dus “niets te halen”.
Tot en met 11 april kunnen alle mensen die
hun inkopen in de gemeente Horst aan de
Maas via de betaalautomaat afrekenen,
prijzen met een totale waarde van € 4.500,- winnen. Horst aan de Maas Cashless is
een samenwerkingsverband tussen het
Centrummanagement Horst aan de Maas,
de gemeente Horst aan de Maas, politie,
KBO, MKB Limburg, Hoofd Bedrijfschap
Detailhandel, Koninklijke Horeca Nederland,
verschillende banken en Currence.
Horst aan de Maas Cashless is een samenwerkingsverband tussen het Centrummanagement
Horst aan de Maas, de gemeente Horst aan
de Maas, politie, KBO, MKB Limburg, Hoofd

Bedrijfschap Detailhandel, Koninklijke Horeca
Nederland, verschillende banken en Currence.
Resultaten tot nu toe
Vanaf de start van het project tot en met 21
maart is het totaalbedrag van de ingevoerde
pinbonnen € 1.411.407,10. De duurste aankoop
bedroeg € 14.550,00 terwijl het laagst gepinde
bedrag € 0,01 bedroeg. Het gemiddelde bedrag
in genoemde periode is € 45,09.
De prijzen worden uitgereikt op zondag 18
april (koopzondag) om 13.00 uur op het
Wilhelminaplein in Horst. De hoofdprijzen
(18 stuks) worden ter plekke uitgereikt door de
burgemeester of de betreffende ondernemer.

Inloopavond Greenportlane

Donderdag 8 april in het Greenporthuis
Op donderdagavond 8 april 2010 organiseert
Provincie Limburg, afdeling Infra-Projecten een
inloopavond. Belangstellenden en omwonenden kunnen zich laten informeren over de
aanleg van de provinciale weg: Greenportlane.
Tussen 17.00 en 20.00 uur bent u welkom
in het Greenporthuis te Venlo. U kunt
‘binnenlopen’ op het moment dat het u het
beste uitkomt.
Tijdens deze avond ontvangt u informatie over
het technische ontwerp en de planning van

de Greenportlane. Er zijn projectmedewerkers
aanwezig om uitleg te geven over het project en
om uw vragen rechtstreeks te beantwoorden.
We informeren u graag!
Route:
Het Greenporthuis ligt op Fresh Park
Venlo, Venrayseweg 182, 5928 RH Venlo,
Industrienummer 3814. Voor een routebeschrijving surf naar www.greenportvenlo.nl
en klik op contact. De route is niet beschikbaar
op navigatieapparatuur.

Wie zijn wij?
De leden van de gemeenteraad van de
nieuwe gemeente Horst aan de Maas zijn
nu enkele maanden ofﬁcieel aan het werk.
In deze rubriek stellen wij deze leden graag
aan u voor.
Wekelijks maakt u kennis met enkele gemeenteraadsleden. U ziet het gezicht, u
leest welke partij hij of zij vertegenwoordigt en aan de hand van een tekst volgt een
korte introductie.

Ger Verstraelen
Henk Weijs

RAADSLID CDA

RAADSLID CDA

NAAM: Ger Verstraelen
PARTIJ: CDA
WOONPLAATS: Tienray
EMAIL: g.verstraelen@horstaandemaas.nl
DAAR GA IK VOOR: Horst aan de Maas
dient te zorgen voor een goed ondernemersklimaat, dat is goed voor de ondernemers en
de burgers. De leefbaarheid van alle kernen is
erg belangrijk, de verenigingen dragen hier in
belangrijke mate aan bij, een goede facilitering van verenigingen staat bij mij hoog in het
vaandel.
Meningen van burgers zijn belangrijk, de politiek dient dan ook goed naar burgers te luisteren en bij besluitvorming terdege rekening te
houden met deze meningen.
NAAM: Henk Weijs
WOONPLAATS: Swolgen
PARTIJ: CDA
DAAR GA IK VOOR: Als gemeenteraadslid
behartig je als gekozen volksvertegenwoordiger uiteraard de algemene belangen van
alle inwoners van onze mooie gemeente.
Daarnaast liggen mijn speerpunten op het
vlak van de economie, (en dan met name de
agribusiness), en op het vlak van de leefbaarheid in de kleinere kernen binnen de gemeente.
Mijn motto: “wonen en werken in een groene
gemeente” staat voor deze speerpunten. Als
raadslid wil ik gaan voor een eerlijke verdeling
van aandacht en middelen en een verantwoorde balans tussen economische belangen en
integrale belangen.

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag lichte bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat een aanvraag om lichte bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het plaatsen van hekwerk om de tuin op
het perceel gelegen aan de Den Eigen 7 te
Sevenum, door de heer C.J.E. van den Hoef te
Sevenum.
• Het vernieuwen va n de tuinkamer op het
perceel gelegen aan de Baron van Aerdtlaan 2
te Lottum, door mevrouw Janssen Haanen te
Lottum.
• Het vergroten/verbouwen van een keuken op
het perceel gelegen aan de Klassenweg 19 te
Sevenum, door fam. Willems-Vullinghs te
Sevenum.
• Het vergroten van de woning op het perceel
gelegen aan de Americaanseweg 82 te Horst,
door de heer J. Verstappen te Horst.
• Het vergroten van de woning door een
aanbouw op het perceel gelegen aan de
Helenaveenseweg 30 te Griendtsveen, door
de heer A.J.G. Lemmen te Griendtsveen.
• Het vergroten van een woonhuis op het perceel
gelegen aan de Van Stepraethstraat 22 te
Sevenum door de heer en mevrouw BillekensKellenaers te Sevenum.
• Het plaatsen van een erfafscheiding op het
perceel gelegen aan de Vlasvenstraat 10 te
Melderslo, door de heer B.A. van Rens te
Melderslo.
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 vergroten van een woonhuis op het perceel
gelegen Op den Bergen 8 te Sevenum, door
mevrouw M.H.O. Christiaens te Sevenum.
• Het plaatsen van een agrarische bewaarplaats
op het perceel gelegen aan de Donkstraat 6a te
Meterik, door Taco Beheer BV te Meterik.
• Het vergroten van de woning op het perceel
gelegen aan De Kolk 26 te Horst, door de heer
T. van Osch te Horst.
• Het plaatsen van een erfafscheiding op het
perceel gelegen aan de Kloosterstraat 10 te
Tienray, door Sint Joseph Hotel B.V. te
Tienray.
• Het oprichten van een tuinberging met terrasoverkapping op het perceel gelegen aan De
Akkervrouw 13 te Grubbenvorst, door de
heer R. Baetsen te Grubbenvorst.
• Het oprichten van een winkel- en appartementencomplex op het perceel gelegen
aan de Julianastraat-Kloosterdstraat (De
Zumpel) te Grubbenvorst, door Suyderland
Ontwikkeling BV te Doenrade.
Rectificatie
• Het vergroten van de smederij op het perceel
gelegen aan de De Koppertweg 5 te Melderslo,
door Museum de Locht te Melderslo.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Verleende sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende sloopvergunning is
verleend:
• Het slopen van een dakbeschot, vensterbank
en plafond op het perceel gelegen aan de
Kempweg 15 te Meterik, door de heer P.
Litjens te Meterik.
Deze sloopvergunning is verstuurd op 1
april 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit
is betrokken kan ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht daartegen bij het College van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas
een bezwaarschrift indienen, binnen zes weken
na de dag van verzending van de betreffende
sloopvergunning. Een bezwaarschrift schorst de
werking van de vergunning niet. De indiener van
een bezwaarschrift kan tevens de voorzienin-

genrechter 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.
Over de sloopvergunning kunt u inlichtingen
inwinnen bij de afdeling Vergunningen.
Verleende bouwvergunning met
ontheffing
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende bouwvergunning is
verleend met toepassing van een ontheffing:
Lichte bouwvergunning met ontheffing
• Het oprichten van een berging met carport op
het perceel gelegen aan de Middelreuvelt 23
te Grubbenvorst, door de heer F. Frederix te
Grubbenvorst, met toepassing van art. 3.23
Wro.
Reguliere bouwvergunning met ontheffing
• Het verbouwen van ’t gemeenschapshuis in
3 woningen op het perceel gelegen aan de
Vlasvenstraat 7, 7a, 7b te Melderslo, door
Groengoed Makelaardij BV te Horst, met toepassing van projectbesluit ex art. 3.10 Wro.
Bovengenoemde bouwvergunning is verstuurd op 1 april 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit
is betrokken kan een beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending van de
betreffende bouwvergunning met ontheffing bij
de Rechtbank Roermond (sector bestuursrecht,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond). Deze mogelijkheid staat alleen op voor belanghebbenden:
- die zienswijzen hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
- die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet
tot het inbrengen van zienswijzen in staat zijn
geweest.
Een beroepschrift schorst de werking van de
bouwvergunning met ontheffing niet. De indiener
van een beroepschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond (sector
bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond)
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Aan het indienen van een
dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.
Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende bouwvergunning is
verleend:
Reguliere bouwvergunning
• Het oprichten van een paviljoen (ijssalon) op
het perceel gelegen aan de St. Lambertusplein
19a te Horst, door Passi te Horst.
Bovengenoemde bouwvergunning is verstuurd op 25 maart 2010.
• Het verlengen van een ligboxenstal voor
melkkoeien op het perceel gelegen aan de
Crommentyunstraat 46 te Meterik door de heer
P. Jenniskens te Meterik.
Bovengenoemde bouwvergunning is verstuurd op 1 april 2010.
• Oprichten van een bouwwerk (luchtwassen,
spuiwatersilo, zuuropslag) op het perceel gelegen aan de Witveldweg 48 te Grubbenvorst,
door de heer J.J.A. Hagens te Grubbenvorst.
• Het vernieuwen en veranderen van een vooren zijgevel van een kantoorpand op het perceel
gelegen aan de Schoosltraat 4 te Horst, door
Accountantskantoor Verstraelen BV te Horst.
• Het vergroten van een woonhuis op het perceel
gelegen aan de Blaktweg 18 te Melderslo,
door de heer P. in de Braek te Melderslo.
• Het uitbreiden van een woonhuis op het perceel
gelegen aan de Pr. Irenestraat 43 te Horst,
door de heer L. Camps te Horst.
• Het veranderen van een gevel op het perceel
gelegen aan de Horsterdijk 100 te Lottum
door de heer E. Driessen te Lottum.
• Het vergroten van een woonhuis met een veranda op het perceel gelegen aan de Casselehof
15 te Melderslo door de heer R. Thijssen te
Melderslo.
• Het oprichten van een schuur op het perceel
gelegen aan de Vondersestraat 59a te Horst,
door mevrouw B. Geurts te Horst.
• Het uitbreiden van een woonhuis met een erker

Zwembad
de Berkel
op het perceel gelegen aan de Pr. Margrietstraat
2 te Horst, door de heer J. van Roessel te
Horst.
Reguliere bouwvergunning FASE II
• Uitbreiden van een schoolgebouw met 3 leslokalen op het perceel gelegen aan de Gebr. Van
Doornelaan 63 te Horst door Stg. Beheer
Bouw Opleidingscentrum te Horst.
Bovengenoemde bouwvergunningen zijn
verstuurd op 1 april 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, 1 april 2010.
De waarnemend burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en) /
ontheffing(en)
De volgende aanvrage(n) evenementenvergunning zijn ontvangen:
Evenementenvergunning
• Stichting Aangespannen Evenementen NoordLimburg voor het organiseren van een menwedstrijd op 2 mei 2010 op het ruiterterrein in
de Kasteelse Bossen te Horst.
• Stichting Grubbenvorst Promotion voor het organiseren van de aspergefeesten Grubbenvorst
op 22 en 23 mei 2010 in het centrum van
Grubbenvorst.
• Horecacentrum De Sevewaeg te Sevenum
voor het organiseren van diverse activiteiten
ten behoeve van de kermis op 29 mei t/m 2 juni
2010.
• Stichting Funpop voor het organiseren van
een openluchtfestival voor mensen met een
verstandelijke beperking op 12 en 13 juni 2010
op het ruiterterrein in de Kasteelse Bossen te
Horst.
• Osse WindhondenRenVereniging ’t Haasje voor
het organiseren van een exterieurkeuring op 14
augustus 2010 en een nationale coursingwedstrijd op 15 augustus 2010;
• “Proud to be fout” voor het organiseren van
een feest ter afsluiting van de zomer op 11
september 2010 in een loods van Gelvar BV,
Gelderdijk te Sevenum;
• Stichting Grubbenvorst Promotion voor het
organiseren van een cadeaumarkt op 14 november 2010 in het centrum van Grubbenvorst.
Besluit(en)
Evenementenvergunning
• Power(wo)man Holland voor het organiseren
van een sportevenement in het centrum van
Horst en een gedeelte van het buitengebied
van Horst aan de Maas op 24 en 25 april 2010.
De besluiten liggen ter inzage van 2 april t/m 14
mei 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.

Kranestraat 14, 5961 GZ Horst,
tel. 077 - 447 97 25
Rooster vrij zwemmen

Tijdelijke verkeersmaatregel
In verband met het door Stichting OJC Walhalla
te organiseren Prilpop van 2 tot en met 5 april
2010 zijn de volgende wegen van 2 april tot en
met 6 april 2010 afgesloten voor alle verkeer.
De Donckstraat (vanaf 2 april 12.00 uur)
vanaf de Dorperweiden toe aan de Molenstraat/
Bosschekampstraat en de Boschekampstraat
vanaf de Past. Vullinghsstraat tot aan de
Donckstraat. Het verkeer zal ter plaatse worden
omgeleid.

Verkeer
Verkeersbesluit gehandicapten parkeerplaats op kenteken
Burgemeester en wethouders maken bekend dat
besloten is tot het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Deze is gelegen
aan het Kuiperplein te Horst dicht bij de ingang
van het wooncomplex Kuiperplein.
Verkeersbesluit gehandicapten parkeerplaats op kenteken
Burgemeester en wethouders maken bekend dat
besloten is tot het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Deze is gelegen
aan de Berkelstraat te Horst voor huisnummer
42.
Verkeersbesluit gehandicapten parkeerplaats op kenteken
Burgemeester en wethouders maken bekend dat
besloten is tot het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Deze is gelegen
aan de Thomeerstraat te Horst op de binnenplaats van het wooncomplex Thomeerstraat 2
t/m 48.
Verkeersbesluit gehandicapten parkeerplaats op kenteken
Burgemeester en wethouders maken bekend dat
besloten is tot het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Deze is gelegen
aan de Stuksbeemden te Horst op de parkeervakken voor nummer 131.
Deze besluiten, een situatieschets en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen vanaf 30
maart 2010, gedurende zes weken, elke werkdag
van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00
uur en op elke maandag van 16.00 tot 19.00 uur
ter inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis van Horst.
Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat besloten is tot: het instellen van een 30
km/u zone in het centrum van Grubbenvorst
op de volgende wegen: Pastoor Vullinghsplein,
Lottumseweg vanaf de Irenestraat tot Pastoor
Vullinghsplein, Kloosterstraat vanaf rotonde
Baersdoncklaan tot Pastoor Vullinghsplein en
de Venloseweg vanaf Grubbenhove tot Pastoor
Vullinghsplein.
Het besluit en de daarop betrekking hebbende
stukken liggen vanaf dinsdag 6 april 2010, elke
werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00
tot 16.00 uur en op elke maandag van 16.00 tot
19.00 uur ter inzage gedurende zes weken in de
informatiehoek van het gemeentehuis van Horst.
Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden,
binnen zes weken na de dag waarop het besluit
is verzonden, een bezwaarschrift indienen. Het
bezwaarschrift moet u, gedateerd, gemotiveerd
en ondertekend, sturen naar het college van burgemeester en wethouders, voorzien van een kopie
van het besluit waartegen uw bezwaarschrift is
gericht.
Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang
kunt u daarnaast een voorlopige voorziening
vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Aan
deze procedure zijn kosten verbonden.
Horst, 1 april 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, wnd. burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Dag/Tijd
Donderdag
18.30-20.00
20.45-21.30
Vrijdag
12.00-13.30
18.30-21.30
Zaterdag
14.00-18.00

Bad
Beide baden
Zwangerschapszwemmen
Recreatiebad
Beide baden
Recreatiebad

Beide baden

Zondag
1e paasdag de gehele dag gesloten
Maandag
2e paasdag de gehele dag gesloten
Dinsdag
09.45-10.45
12.00-13.30
13.30-14.15
18.30-20.00

Beide baden
Beide baden
Trimzwemmen
Beide baden

Woensdag
07.30-08.30
09.00-09.45
12.00-15.30

Beide baden
Aqua-varia
Beide baden

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

AQUA VARIA
Een zeer gevarieerde les!
Op zoek naar een leuke afwisselende les
waarin diverse vormen van Aqua fitness aan
bod komen? Doe dan vrijblijvend mee met
Aqua Varia!
Dit is een combinatie van o.a.
AquaJoggen,Trimzwemmen, Hydro-Riding
en Aquarobics. Er wordt gevarieerd in zowel
lesprogramma als waterdiepte.
Iedere week worden er een of meerdere van
deze vormen aangeboden waarbij regelmatig
op muziek wordt gewerkt.

Doel
Veelzijdig bewegen.
Opbouwen en verbeteren van uw conditie.
Kosten
Per les		€ 4,20
U kunt ook voordelig gebruik maken van een
10- of 25-badenkaart!
Wanneer?
Woensdag van 9:00 tot 9:45 uur.
Afwisselend in zowel Recreatiebad als
Wedstrijdbad.

Wegwerkzaamheden
Werkzaamheden rotonde Hegelsom van start
Op woensdag 7 april start aannemersbedrijf
Reef Infra BV uit Oldenzaal in opdracht van de
gemeente Horst aan de Maas met de aanleg van
de rotonde op het kruispunt Stationsstraat-Past.
Debijestraat/Handelsstraat in Hegelsom. De
werkzaamheden zullen duren tot medio juli en
worden gefaseerd uitgevoerd.
Tijdens de aanleg van de rotonde zal voor het
verkeer op de Stationsstraat slechts één rijbaan
beschikbaar zijn. Ten behoeve van de doorgang
van het verkeer wordt er een tijdelijke verkeersregelinstallatie geplaatst. Op werkdagen zullen
er in de spitsuren (7.00-9.00 en 16.00-18.00)
verkeersregelaars worden ingezet om het verkeer
te regelen. In verband met de werkzaamheden
zal op de Stationsstraat vanaf de Van Elzenweg
een snelheidsbeperking worden ingesteld.
Het fietspad tussen de Westsingel en de Van
Elzenweg zal tijdelijk twee richtingen fietspad
worden, waarbij fietsers dienen over te steken
bij de rotonde Westsingel en de Van Elzenweg.
Bromfietsers dienen tijdens de werkzaamheden
gebruik te maken van de rijbaan.
In fase 1 (periode 7 april tot eind mei 2010)
vinden er werkzaamheden plaats aan de kant van
het industrieterrein. De Handelsstraat zal afgesloten zijn voor alle verkeer. Het is in fase 1 mogelijk
om vanaf de Stationsstraat de Past. Debijestraat
in te rijden. Vanuit Hegelsom is het niet mogelijk
via de Past. Debijestraat de Stationsstraat te
bereiken. Er worden omleidingsroutes ingesteld.
Fietsers dienen in twee richtingen gebruik te
maken van het fietspad aan westzijde van de
Stationsstraat.
Op dinsdagavond 6 april zullen vanaf ca 20.00
uur ’s avonds de voor de werkzaamheden van
fase 1 benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen
worden geplaatst. Er worden verkeersregelaars
ingezet maar enige stremming kan optreden.
In fase 2 (periode eind mei medio juli) vinden
de werkzaamheden plaats aan de kant van
Hegelsom. In deze fase is aansluiting van de

Past. Debijestraat geheel afgesloten. Voor
het verkeer van en naar Hegelsom Ook de
Handelsstraat zal afgesloten zijn voor verkeer.
Fietsers dienen in twee richtingen gebruik te
maken van het fietspad aan oostzijde van de
Stationsstraat.
Voor reizigers van het openbaar vervoer geldt dat
de bushaltes ‘Hegelsom’ tijdens de werkzaamheden tijdelijk komen te vervallen. Busreizigers
wordt aangeraden gebruik te maken van de
dichtsbijgelegen halte ‘Westsingel’ in Horst.
Actuele informatie wordt ter plekke aangegeven.
Wij raden u aan deze informatie goed in de gaten
te houden.
Voor meer informatie, vragen of opmerkingen
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 - 52 30 43 43. Voor algemene vragen
over de werkzaamheden kunt u contact opnemen
met de heer R. de Jong van de afdeling Ruimte,
bereikbaar op tel. 077 - 477 94 64.
Werkzaamheden Lindweg
In week 14 ( 6 t/m/ 9 april ) gaat aannemer
Janssen de Jong infra de laatste asfalteringswerkzaamheden uitvoeren op de Lindweg en het
kruispunt Lindweg / Veld-Oostenrijk / Gebrs. van
Doornelaan / Molenveldweg.
Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren
moet het kruispunt worden afgesloten. De omleidingsroutes zullen via de bekende gele borden
worden aangegeven.
Werkzaamheden Vinkenpeelweg
Onlangs is gestart met het bouwrijp maken
van de Vinkenpeelweg in het glastuingebied
Californië. Om de aansluiting op de Horsterweg
veilig te kunnen realiseren is het noodzakelijk de
Horsterweg op 21 en 22 april ter plaatse over een
lengte van ca. 50 m half af te sluiten.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer
H. Meskers van het team IBOR bereikbaar via tel.
077 - 477 94 94

Bekendmakingen
Milieu
Bekendmaking melding (8.40 Wm) in het
kader van de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet vereist. Voor deze inrichtingen
gelden algemene regels, die nodig zijn ter
bescherming van het milieu. Dergelijke inrichtingen zijn wel verplicht om hun activiteiten te
melden. Deze melding dient Burgemeester en
wethouders bekend te maken. Daarom maken
zij bekend dat bij hen is binnengekomen:
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
26 januari 2010
Betreft:
WM Melding 8.40 besluit
landbouw
Aanvrager:
PTC+
Adres Inrichting: Dijkerheideweg 14 Horst
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 2 april 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 J. Huijs van de afdeling
Vergunningen via tel. 077 – 477 97 77.
Bekendmaking beschikking milieuvergunning in het kader van de Wet
milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag om milieuvergunning binnengekomen.
Zij verlenen deze milieuvergunning. In het
belang van de bescherming van het milieu zijn
aan de beschikking voorschriften verbonden.
Het betreft de volgende beschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten:
Aanvrager:
G. van Lipzig
Adres inrichting: Paterstraat 26 b
Evertsoord
Datum aanvraag: 30 mei 2008
Betreft:
WM milieuvergunning 8.1
8.4 revisievergunning en
aanvraag mer
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 2 april 2010 tot
en met 13 mei 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 de afdeling
Vergunningen via tel. 077 - 477 95 78.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de
inzage termijn een beroepschrift indienen
tegen deze beschikking. Een belanghebbende
kan geen beroep instellen, indien hem redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen
zienswijzen naar voren heeft gebracht over
de ontwerpbeschikking. De milieuvergunning
treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Dit geldt niet wanneer iemand in de
beroepstermijn beroep instelt en tevens vraagt
om een voorlopige voorziening te treffen. Een
verzoek om voorlopige voorziening kunt u
indienen wanneer u beroep heeft ingesteld.
Voorwaarde voor het toekennen van een
verzoek om voorlopige voorziening is dat er
sprake is van “onverwijlde spoed “. Dit wil zeggen dat de situatie niet toelaat dat kan worden
gewacht op de definitieve uitspraak op het
beroepschrift.
Als u beroep wilt instellen dan moet u het
beroepschrift richten aan de Raad van

State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus
20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. De voorlopige
voorziening moet u vragen bij de Voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor het
behandelen van het beroep en het verzoek om
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Voor verdere informatie hierover kunt u terecht
bij de Raad van State, tel. (070) 4264251, www.
raadvanstate.nl.
Bekendmaking melding (8.40 Wm) in het
kader van de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet vereist. Voor deze inrichtingen
gelden algemene regels, die nodig zijn ter
bescherming van het milieu. Dergelijke inrichtingen zijn wel verplicht om hun activiteiten te
melden. Deze melding dient Burgemeester en
wethouders bekend te maken. Daarom maken
zij bekend dat bij hen is binnengekomen:
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
30 maart 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
activiteitenbesluit
Aanvrager:
autobedrijf Hermann
Adres Inrichting: Schoolstraat 1,
Broekhuizenvorst
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 2 april 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 J. Huijs van de afdeling
Vergunningen via tel. 077 - 477 97 77.
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag
om milieuvergunning binnengekomen. Zij zijn
van plan deze milieuvergunning te verlenen en
hebben in eerste instantie een ontwerpbeschikking opgesteld. In het belang van de bescherming van het milieu zijn in de ontwerpbeschikking zijn voorschriften opgenomen. Het betreft
de volgende ontwerpbeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten:
Aanvrager:
J. Hagens Agro
Adres inrichting: Witveldweg 48
Grubbenvorst
Betreft:
WM milieuvergunning 8.1
8.4 revisievergunning
Datum aanvraag: 23 december 2009
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage van 2 april
2010 tot en met 13 mei 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
G. van den Beuken van het team Vergunningen
via tel. 077 - 477 95 76.
Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de inzage termijn
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de
ontwerpbeschikking naar voren brengen. Het
indienen van zienswijzen per email is vooralsnog niet mogelijk. U kunt uw schriftelijke zienswijzen richten aan Burgemeester en wethouders.
Voor het inbrengen van uw mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken via de heer
J. Huijs van de afdeling Vergunningen. Wanneer
u het niet op prijs stelt dat uw persoonlijke gegevens bekend worden dan kunt u dat aangeven in
uw brief waarin u uw zienswijzen weergeeft.
Ingekomen brieven met zienswijzen en verslagen van mondeling ingebrachte zienswijzen
worden bij de andere stukken ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders stellen de inrichtinghouder zo nodig in de gelegenheid om te
reageren op de zienswijzen.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de
zienswijzen bij het nemen van een definitief besluit. Het instellen van beroep is slechts mogelijk voor belanghebbenden. Een belanghebbende
aan wie redelijkerwijs kan worden verweten
dat hij/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.
Bekendmaking ontwerpbeschikking
intrekking milieuvergunning in het kader
van de Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag
om intrekking milieuvergunning binnengekomen. Zij zijn van plan deze milieuvergunning
in te trekken en hebben in eerste instantie een
ontwerpbeschikking opgesteld. Het betreft de
volgende ontwerpbeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten:
Aanvrager:
S.J.M. van de Winkel
Adres inrichting: Heesweg 10
Betreft:
Intrekking milieuvergunning
Datum aanvraag: 26 maart 2010
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage van 2 april
2010 tot en met 13 mei 2010. U kunt de betreffende stukken inzien in de informatiehoek van
het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6
in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het
gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00 uur
en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot
17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer
u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u het beste contact opnemen met mevrouw
L. Driessen van het team Vergunningen via tel.
077 - 477 95 74.
Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de inzage termijn
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de
ontwerpbeschikking naar voren brengen. Het
indienen van zienswijzen per email is vooralsnog niet mogelijk. U kunt uw schriftelijke zienswijzen richten aan Burgemeester en wethouders.
Voor het inbrengen van uw mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken via de heer
J. Huijs van de afdeling Vergunningen. Wanneer
u het niet op prijs stelt dat uw persoonlijke gegevens bekend worden dan kunt u dat aangeven in
uw brief waarin u uw zienswijzen weergeeft.
Ingekomen brieven met zienswijzen en verslagen van mondeling ingebrachte zienswijzen
worden bij de andere stukken ter inzage gelegd.
Burgemeester en wethouders stellen de inrichtinghouder zo nodig in de gelegenheid om te
reageren op de zienswijzen.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de
zienswijzen bij het nemen van een definitief besluit. Het instellen van beroep is slechts mogelijk voor belanghebbenden. Een belanghebbende
aan wie redelijkerwijs kan worden verweten
dat hij/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.
Horst, 1 april 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, wnd. burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Wet ruimtelijke ordening
Vastgesteld bestemmingsplan
‘Herontwikkeling en uitbreiding
Sportpark Zuid Swolgen’
Burgemeester en wethouders van Horst aan

de Maas maken bekend dat de gemeenteraad op 16 maart 2010 het bestemmingsplan
‘Herontwikkeling en uitbreiding Sportpark
Zuid Swolgen’ heeft vastgesteld. Het plan
heeft betrekking op de herontwikkeling en
uitbreiding van Sportpark Zuid, gelegen aan de
doorgaande weg tussen Swolgen en Tienray,
de Molenstraat.
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt op
grond van het bepaalde in artikel 3.8 Wet
ruimtelijke ordening met ingang van vrijdag
2 april 2010 gedurende een periode van zes
weken voor een ieder ter inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis van Horst aan
de Maas (Wilhelminaplein 6 in Horst).
De openingstijden van de informatiehoek zijn
maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.00 uur en
desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip. Daarnaast wordt het bestemmingsplan gepubliceerd op de website van de
gemeente Horst aan de Maas www.horstaandemaas.nl
Gedurende de beroepstermijn van zes weken,
met ingang van vrijdag 2 april 2010 tot en met
13 mei 2010, kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep worden
ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State door:
- een belanghebbende die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
- een belanghebbende aan wie redelijkerwijs
niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.
Een beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Dit betekent dat het besluit van de
gemeenteraad in werking treedt met ingang
van de dag na die waarop de beroepstermijn
afloopt. Wie tijdig beroep tegen het besluit tot
vaststelling van het bestemmingsplan heeft
ingesteld, kan bij de voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State
ook verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Indien dit verzoek binnen de
beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de
werking van het bestemmingsplan op totdat op
het verzoek is beslist.
Een beroepschrift dient te worden gezonden
naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
’s-Gravenhage. Een verzoek om voorlopige
voorziening dient te worden gezonden naar de
voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde
adres.
Ontwerpprojectbesluit ex art. 3.10 Wro
en ontwerp bouwvergunning voor een
kogelvanger Venloseweg 98
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas maken bekend voornemens te zijn
om een projectbesluit ex artikel 3.10 Wet
ruimtelijke ordening en bouwvergunning te
verlenen voor:
• Het oprichten van een kogelvanger op het
perceel Venloseweg 98 in Horst, op het
perceel kadastraal bekend gemeente Horst,
sectie C, nummer 4364.
Ingevolge artikel 3.11 Wet ruimtelijke ordening
en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht
liggen beide ontwerpbesluiten met de bijbehorende stukken met ingang van 1 april 2010,
tijdens de kantooruren, gedurende een periode
van zes weken ter inzage in het gemeentehuis
van Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6 in
Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn van maandag 08.00-12.00 uur en
van 14.00-20.00 uur en van dinsdag tot en
met vrijdag van 08.00-12.00 uur.
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn tevens te raadplegen op onze website
(www.horstaandemaas.nl) en op www.ruimtelijkeplannen.nl
Tegen het voornemen om een projectbesluit
te nemen en bouwvergunning te verlenen
kan door iedereen, gedurende de periode
van zes weken, mondeling of schriftelijk, een
gemotiveerde zienswijze worden ingediend bij

Raadsvergadering
het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 6005, 5960 AA Horst.

nen welke termijn die zienswijzen ingediend
moeten worden.

Deze bekendmaking van het ontwerpprojectbesluit en ontwerp bouwvergunning vindt,
behalve in het huis-aan-huis blad en op de
gemeentelijke website (www.horstaandemaas.
nl), ook plaats in de Staatscourant en op www.
ruimtelijkeplannen.nl

Deze kennisgeving wordt tevens op de gemeentelijke website bekend gemaakt. (www.
horstaandemaas.nl).

Vooraankondiging voorbereiding
projectbesluit Jacob Poelsweg 36
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 oprichten van
een woning aan de Jacob Poelsweg 36.
Stukken met betrekking tot dit voornemen
liggen niet ter inzage. Evenmin kunnen tegen
dit voornemen zienswijzen worden ingebracht.
Wij zijn voornemens dit voornemen overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht jo. artikel 3.11 van de Wet
ruimtelijke ordening voor te bereiden. Dan zal
een nieuwe publicatie plaatsvinden, waarin
ook bekend wordt gemaakt wanneer en waar
het ontwerp-projectbesluit ter inzage ligt
(eventueel tezamen met de ontwerp-bouwvergunning), wie daartegen op welke wijze zienswijzen kan indienen en binnen welke termijn
dat dient te geschieden.
Deze kennisgeving wordt tevens op onze
website (www.horstaandemaas.nl) bekendgemaakt.
Vooraankondiging voorbereiding
projectbesluit varkensbedrijf Losbaan
in Grubbenvorst
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas geven op grond van artikel 1.3.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening kennis van haar
voornemen om een projectbesluit ex artikel
3.10 Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden
voor:
• De nieuwvestiging van een varkensbedrijf
voor Maatschap Hendrikx-van de Laak, op
het perceel kadastraal bekend gemeente
Horst, sectie K, nummer 149, plaatselijk
bekend Losbaan vooralsnog ongenummerd
in Grubbenvorst (LOG Witveldweg).
Stukken met betrekking tot dit voornemen
liggen niet ter inzage. Evenmin kunnen tegen
dit voornemen zienswijzen worden
ingebracht.
We zijn voornemens om dit voornemen
overeenkomstig afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 3.11 Wet ruimtelijke
ordening voor te bereiden. Dan zal een nieuwe
publicatie plaatsvinden waarin ook bekend
wordt gemaakt wanneer en waar het ontwerpprojectbesluit ter inzage ligt, wie daartegen op
welke wijze zienswijzen kan indienen en bin-

Verleende bouwvergunning en
ontheffingexartikel3.23Wro
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas hebben besloten om bouwvergunning
te verlenen en met toepassing van artikel 3.23
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ontheffing te verlenen van het bepaalde in:
• Het bestemmingsplan ‘Peelkernen’ voor het
oprichten van een garage/hobbyruimte op het
adres St. Jansstraat 27, 5964 AB in Meterik,
kadastraal bekend gemeente Horst, sectie O,
nummer 353.
De aanvraag om reguliere bouwvergunning
voldoet aan het bepaalde in artikel 4.1.1, lid 1,
onder a van het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) om met toepassing van artikel 3.23, lid
1 Wro ontheffing van het bestemmingsplan te
kunnen verlenen.

begroting voor de jaren 2010 t/m 2013. Dat wil
zeggen: zonder extra lastenverhogingen voor inwoners, bedrijven en instellingen. Een sluitende
begroting, ondanks de economische recessie
die ook de gemeentelijke overheden fors treft.
Verwacht wordt dat het rijk vanaf 2012 stevig zal
doorpakken met bezuinigingen die hun weerslag
zullen hebben op de gemeentelijke inkomsten.

Op dinsdag 6 april 2010 is er een openbare raadsvergadering in de raadzaal van het
gemeentehuis van Horst aan de Maas. De
vergadering begint om 19.00 uur.
Op de agenda staan de volgende punten:
Programmabegroting 2010 en de meerjarenraming 2011-2013.
Het college van burgemeester en wethouders
van Horst aan de Maas presenteert op deze
avond aan de gemeenteraad een sluitende

Om de raad maximale afwegingsruimte te
bieden voor een fundamentele heroriëntatie op
de financiële huishouding later dit jaar, heeft het
college voor diverse projecten een temporisering aangebracht.
Welkom
Wilt u weten wat de mening van de fracties in
onze gemeenteraad is over deze begroting?
Kom dan luisteren op dinsdag 6 april 2010 vanaf
19.00 uur. U bent van harte welkom!
Meer informatie:
De agenda en voorstellen van deze vergadering kunt u inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis en in de bibliotheek.
En de gemeenteraad wordt live uitgezonden via:
www.horstaandemaas.nl.

Het besluit tot verlening van ontheffing en
bouwvergunning ligt met ingang van vrijdag
2 april 2010 gedurende een periode van zes
weken ter inzage in de informatiehoek van
het gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst.
Belanghebbenden kunnen tegen de verleende
ontheffing en bouwvergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank
Roermond, sector bestuursrecht, Postbus 950,
6040 AZ in Roermond. De termijn voor het
indienen van een beroepschrift vangt aan met
ingang van de dag na die waarop het besluit ter
inzage is gelegd.
Het indienen van een beroepschrift schort de
werking van het besluit niet op. Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen,
dat vereist, kan gelijktijdig met het indienen
van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
Op grond van artikel 6:13 van de Algemene wet
bestuursrecht kan geen beroep bij de administratieve rechter worden ingesteld door een
belanghebbende aan wie redelijkerwijze kan
worden verweten dat hij/zij geen zienswijze als
bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene Wet
bestuursrecht naar voren heeft gebracht.
De kennisgeving van dit besluit vindt ook
plaats op de gemeentelijke website www.horstaandemaas.nl.
Horst, 1 april 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, wnd. burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Onlangs heropende bloemenzaak Catch Up aan de Markt 15 in Sevenum haar deuren.
Naast de verkoop van bloemen is de winkel voor een groot gedeelte ingericht als centrum voor de
hengelsport. Wethouder Selen overhandigde de eigenaresse een bloemetje namens de gemeente
Horst aan de Maas.

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.
E-mail: gemeente@venray.nl t.a.v. afdeling
Veiligheid en Handhaving.

Brandweer
Voor spoedmeldingen belt u het landelijke
alarmnummer 1-1-2. Overige hulpaanvragen kunt
u melden aan de regionale alarmcentrale in Venlo
via tel. 077 - 356 56 56. Beide telefoonnummers
zijn 24 uur per dag bereikbaar.
Afspraak maken voor aanvragen/
verlengen reisdocumenten
U kunt voor woensdagmiddag tussen 13.30 en
16.15 uur een afspraak maken voor het aanvragen
van een paspoort of ID-kaart/rijbewijs. U kunt de
afspraak via het callcenter (tel. 077 - 477 97 77)
indienen of via een digitaal formulier.
Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat u bij de
afdeling Burgerzaken een geldig legitimatiebewijs
(paspoort/id-kaart of rijbewijs) nodig hebt.
Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdagen donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.

winkel&bedrijf
nieuws

Nieuwe directeur
Uitzendgroep
Sun-Power B.V.

01
04
vrijdag 2 april

Voor Ha-Tha yoga (zachtere vorm)
en Ashtanga yoga (pittige vorm)
Ook yoga voor ouderen en voor
mensen met een bewegingsbeperking
door bijvoorbeeld reuma.

Yogacentrum L’Espoir
yogalespoirhorst@home.nl
tel. 077-3988482 of 3985136

Vinylavond
aanvang 21.00 uur

Wilhelminaplein 13 Horst
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Starters
in de regio
Bedrijf

Praktijk voor
massagetherapie en
sportmassage
Eigenaar Jet Smits
Adres
Losbaan 2 Lottum
Telefoon 077 398 87 04
E-mail
jet.smits@kpnmail.nl
Website In productie
Sector
Gezondheid/welzijn
Start
1 September 2008

Niet alleen
de eigenlijke klacht
maar ook het hele
achterliggende
verhaal

Bert Kuhl neemt het stokje van Chris Lucassen over
Directeur Chris Lucassen
van Uitzendgroep Sun-Power in
Grubbenvorst heeft na tien jaar leiding
te hebben gegeven, zijn functie aan
Bert Kuhl overgedragen. Kuhl is door
de aandeelhouders als nieuwe directeur aangesteld. Kuhl was al langere

tijd werkzaam binnen Sun-Power.
Per 1 maart zijn alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
door Lucassen aan Kuhl overgedragen.
Sun-Power groeide onder leiding van
Lucassen uit tot een regionaal bekend
bedrijf binnen de uitzendbranche.

Paas-aanbieding
vr. 2 en za. 3 april:
Advocaat vlaai
(bladerdeeg met advocaatbavaroise)

klein 6 personen voor e 7,95

Advocaatbienestich
klein 6 personen
voor e 9,95

Dinsdag 6 april gesloten

LOTTUM - WELL
Tel. 077-4631690 -Tel. 0478-503702

Winnaar fiets bij Kwalitaria
‘t Hukske
Van 7 december tot 3 januari kon iedereen bij Kwalitaria meedoen
aan de knettergekke Prijzenfestivaldagen. Door een code op de
website van Kwalitaria in te voeren zag je meteen of je gewonnen had.
Ook Ton Leupers heeft hieraan meegedaan en werd de gelukkige
winnaar van de hoofdprijs. De hoofdprijs was een Gazelle fiets die op
dinsdag 16 maart werd uitgereikt door Peter Janssen, eigenaar van
Kwalitaria ’t Hukske aan de heer Leupers, die met een brede lach zijn
prijs in ontvangst nam.

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

Activiteiten
Het geven van therapeutische massages aan mensen met
fysieke, psychische, sociale of
emotionele klachten. Door
middel van diverse massagevormen, waaronder klassieke,
energetische, bindweefsel,
voetreflex-zonemassage en
holistic pulsing help ik hen
inzicht te krijgen in de achtergronden van de klachten.
Verder verzorg ik stoelmassages
bij bedrijven en geef ik sportmassage.
Doelgroep?
De doelgroep voor massagetherapie is breed. Ongeacht
leeftijd of geslacht, hebben
cliënten baat bij de behandelingen. Als mensen niet naar de
praktijk kunnen komen, kunnen
ze kiezen voor een behandeling
aan huis. De stoelmassages bij
de bedrijven zijn bij uitstek
geschikt voor mensen die
langdurig in dezelfde houding
werken, waardoor RSI-klachten
kunnen ontstaan. Een bijkomend voordeel voor de werkgever is dat de massages als
bedrijfskosten mogen worden
opgevoerd.
Onderscheidend vermogen?
Als mensen voor een
behandeling komen, wordt er
niet alleen naar de eigenlijke
klacht gekeken, maar wordt
ook aandacht besteed aan het
hele achterliggende verhaal
van de betreffende persoon.
Klachten die het lichaam geeft,
kunnen immers worden gezien
als signalen van iets in je wat
om aandacht vraagt. Ik begeleid mensen bij het herkennen,
erkennen en bewuster beleven
hiervan. Op een respectvolle en
aandachtige manier krijgt men
de tijd en ruimte die nodig is. Ik
ben licentiehouder van
TouchPro Europe stoelmassage
en het Nederlands Genootschap
Sportmassage. Verder ben ik
aangesloten bij de beroepsvereniging VNT (Vereniging van
Natuurgeneeskundig
Therapeuten), waardoor diverse
zorgverzekeraars behandelingen geheel of gedeeltelijk
vergoeden.
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35 hectare groene landschapsontwikkeling in kassengebied

Siberië verplant 41 zomereiken
Het Maasbreese glastuinbouwgebied Siberië is de afgelopen week op de schop gegaan. Maar liefst 41 fikse zomereiken zijn verplant.
De oude reuzen stonden naast de oude weg in Siberië en vinden nu hun voedingsgrond op een andere plek in het gebied. Op die manier zijn de bomen
efficiënter ingedeeld in het gebied. Het verhuizen van de eiken was een hels karwei volgens projectleider Bas Hendrikx: “Met groot materieel is er de
afgelopen weken hard gewerkt om de bomen te verplaatsen. Gelukkig heeft elke eik nu een nieuwe plek waar ze de komende jaren ongestoord verder
kunnen groeien.”
sen verrijzen. Natuur- en landschapsontwikkeling heeft de volle aandacht
in glastuinbouwgebied Siberië. De
natuur zuidelijk van Siberië vormt namelijk een belangrijke groenverbinding
tussen Kraaijelheide en het dal van de
Grootte Molenbeek. Deze ecologische
zone wordt door de natuurrealisatie op
Siberië versterkt. De groenverbinding
maakt deel uit van de groenontwikkelingen in het gebied Klavertje 4.
Hendrikx: “We willen aan de omgeving
laten zien dat natuurontwikkeling voor
ons geen sluitpost is. Het gebied wordt
steeds beter ingepast.”

Mee met

Zomereiken op de nieuwe plek
De oude weg is overigens niet een
kale weg geworden. De gemeente
heeft 180 Amerikaanse essen geplant
langs de diverse wegen langs het
glastuinbouwgebied.
Uiteindelijk worden er 70.000
planten en bomen gezet. Om de natuur
te behouden zijn er ook drie poelen

gegraven in het gebied. Deze poelen
zijn een thuis voor amﬁbieën, libellen en
riet- en moerasvogels. De poelen liggen
in een ruige kruidenrijke grasvegetatie
die langzaam overgaat in struikvorming
en bosschages. De natuuraanplant en de
poelen dienen als leefgebied voor vleermuizen, diverse soorten broedvogels,

vossen en reeën.
In totaal zal er 35 hectare natuuren landschapsinpassing worden gerealiseerd. Vijftien hectare groen, zeven
hectare natuurlijk inﬁltratiegebied en
dertien hectare aan natuurlijke waterbekkens. Een groot deel hiervan wordt
en is reeds aangelegd voordat de kas-

Campaign
naar de finale
op 10 april?
info@campaign.nl

Docenten
Dendron
College op
bedrijvenbezoek
Vorige week dinsdag hebben
zo’n 75 VMBO-docenten van het
Dendron College ieder twee
bedrijven bezocht in samenwerking met de Industriële Club Horst
Sevenum Maasdorpen (ICHSM).
Er werden zes gastbedrijven
benaderd: Van Rens Verkeerstechniek, Het Communicatiehuis,
Kleeven Medical, Vullings
Machinebouw, Munckhof Reizen en
Verhaag Afbouwprojecten. Op deze
manier hoopt de school dat er een
structurele relatie ontstaat met het
regionale bedrijfsleven.
De doelstelling van deze oriëntatie is om docenten een eigentijds
beeld te geven van de midden- en
kleinbedrijven in Horst en omgeving en deze ervaring als mentor
of vakdocent in te zetten bij de
studie- en beroepskeuzebegeleiding
van hun leerlingen. Na twee jaar
ICHSM-bedrijven bezocht te hebben,
is het voornemen om in 2011 ook
de zorg- en dienstensector te gaan
bezoeken.

2 PAASDAG KOOPZONDAG
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www.horstbuiten.nl

Boxsspring 180 x 210
electrisch verstelbaar.
Actie korting van
€ 3498,- voor € 2798,-

10% Korting op alle
buitenzonwering en horramen.
Gratis advies van
binnenhuisarchitect.

Jacob Merlostraat 23
5961 AA Horst, Tel: 077-3998110
www.herraetsslapen.nl

Expeditiestraat 4
5961 PX Horst, Tel: 077 - 396 17 77
www.gebrwijnhoven.nl

VANDAAG
10% korting
op de gehele collectie!
Jacob Merlostraat 15
5961 AA Horst, Tel: 077-3241190
www.herraetsukenpuk.nl

Geopend van
11.00u - 17.00u

Badmeubel dubbel met
spiegel 120cm alleen
op de open zondag
van € 1350,00 voor € 999,00

De nieuwe collectie relax
fauteuils is binnen.
Leuke opruimingen
zijn nog aanwezig.

Handelstraat 13
5961 PV Horst, Tel: 077-397 9000
www.bovee.nl

Jacob Merlostraat 19
5961 AA Horst, Tel: 077-3241190
www.herraetswonen.nl

LAAGSTE PRIJZEN in 10x
LCD - AUDIO - ELECTRO - COMPUTERS BESTE SERVICE! betalen,
0% RENTE
Voorjaarskortingen tot 60%

Maxwell betaalgemak:

*

Informeer bij uw adviseur

1400 TOEREN
WASAUTOMAAT

XXL Vulopening

2x

9

• Start-uitstel mogelijkheden: 3, 6 of 9 uur.
• Wascapaciteit van 6 kilo wasgoed in één
wasbeurt.
• Sensorgeregelde waterdosering door
Fuzzy Logic.
• AQUA-STOP, extra grote vulopening van
30 cm Ø.

START-UITSTEL

TIMER

= toekomstzeker

2

599
499

JA AR

369

GARANTIE

SNOEI-PRIJS:

82 CM LCD BREEDBEELD TV
•
•
•
•

Digital Natural Image Engine voor haarscherp beeld.
SRS TruSurround HD & Dolby Digital Plus geluid.
2x HDMI digitale scartaansluiting.
Analoge tuner + DVB-T tuner, Elektronische Programma Gids (EPG).

AANRADER!
6 kilo =

20% extra

1400
TOEREN

RVS

1099 15,6”
999

699
599

799
SNOEI-PRIJS:

JA AR

GARANTIE

102 CM FULL HD LCD BREEDBEELD TV

• Adembenemende Full HD beeldkwaliteit (1920 x 1080 pixels).
• BRAVIA ENGINE 2 beeldtechnologie, voor ongelofelijk heldere en duidelijke beelden, stijlvolle pianozwarte afwerking en veelzijdige draaifunctie.
• Dolby Virtual geluidsweergave via 2 luidsprekers.

200
WATT!

2000
WATT

179
139

99

5.1 HOME CINEMA SYSTEEM

399
SNOEI-PRIJS:

COMPACT NOTEBOOK

•
•
•
•

+ GRATIS
PARKETBORSTEL

5
10

Active Fragrance Control geeft aangename geur af.
Telescopische buis met metalen lakafwerking.
Super Air Clean ﬁlter, 3 liter stofzak.
Inclusief gratis parketborstel.

€ 15,-

FM RADIO

59
39

69
49

19,99

24,99

PREPAID GSM-TELEFOON

• Groot en stijlvol LCD-scherm met metalen accenten, 40 geïntegreerde Polyfone beltonen.
• Geavanceerde functies zoals SOS-berichten en
mobiel opsporen.

beltegoed!

PREPAID GSM-TELEFOON

Helder 1.8” kleurenscherm.
Geïntegreerde FM-radio.
32 polyfone beltonen en MP3-beltonen.
Geïntegreerde handsfree luidsprekertelefoon.

L.

299
269

199
SNOEI-PRIJS:

105 LITER KOELER
•
•
•
•

95 LITER VRIESKAST

Zeer ruime en overzichtelijke indeling.
In hoogte verstelbaar draagplateau.
Grote groentelade.
Zeer zuinig in verbruik.

99
79

49,99
SNOEI-PRIJS:

PREPAID GSM-TELEFOON
•
•
•
•

92

99

SYNN-LUX

€ 15,-

SNOEI-PRIJS:

•
•
•
•

6 kilo inhoud = 20% extra!
Duurzame roestvrijstalen trommel.
Links / rechts draaiende trommel voorkomt overmatig kreuken.
Eenvoudige bediening.

Ook verkrijgbaar
als koelkast

FM RADIO
CAMERA

beltegoed!

SNOEI-PRIJS:

RUIME 6 KILO WASDROGER

SNOEI-PRIJS:

T-MOBILE - TOPPERS! TIJDELIJK MET GRATIS WANDKLOK!
MOBIEL OPSPOREN
SOS-BERICHTEN

SYNN-LUX

+ GRATIS afvoerslang

199
179

189
149

2000 WATT STOFZUIGER
•
•
•
•

6 kilo =

20% extra

KRACHTIG!

99

175

SNOEI-PRIJS:

OP=OP!

L.

SNOEI-PRIJS:

• Ongekende helderheid in zowel beeld als geluid.
• Speelt o.a. DVD, DVD-R(W) / +R(W), DivX, JPEG, MP3,
etc.
• Geïntegreerde Dolby Digital / Dolby ProLogic II decoder.

299
249

•
•
•
•

Intel® Celeron® processor 900.
160 GB harde schijf, 2 GB DDR2 intern geheugen.
Super Multi DVD-RW Dual Layer, 5-in-1 cardreader.
Mobile Intel® Graphics Media Accelerator 4500M shared video.

SNOEI-PRIJS:

beltegoed!

UNIEK!

Roestvrijstalen
trommel

BEELDSCHERM

€ 15,-

399

INTERN GEHEUGEN

= toekomstzeker

2

WASAUTOMAAT
vanaf € 245

HARDE SCHIJF

3x

699
599

SNOEI-PRIJS:

160 GB
2 GB

102
CM
Digitale scartaansluiting

Aquastop

Stereo FM-radio met interne antenne.
Geïntegreerde VGA camera met zoomfunctie.
Polyfone en MP3 beltonen, unieke Bluetooth functie.
Veilige handsfree functionaliteit.

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. tot 4 april 2010).

Digitale scartaansluiting

XXL

•
•
•
•

3 stevige vriesladen waaronder een extra grote Maxibox.
Snelvriesfunctie voor extra snel invriezen.
Zeer zuinig in het gebruik.
Morsvrij ontdooien dankzij afvoergootje.

*Rekenvoorbeeld tijdens uitgestelde betaalperiode.
Kredietsom

Rekenvoorbeeld Lease na periode uitgesteld betalingsperiode.

Effectieve

Looptijd

Totale

rente

in

prijs van

rente

in

prijs van

op jaarbasis

maanden

het krediet

op jaarbasis

maanden

het krediet

Kredietsom

Maandlast

* Effectieve

looptijd

Totale

€

500

0,00%

18

€

500,00

€

500

€

538,89

€

1.500

0,00%

18

€

1.500,00

€

1.500

€

51,31

15,00%

36

€

1.847,11

€

2.500

0,00%

18

€

2.500,00

€

2.500

€

68,39

15,00%

48

€

3.282,66

€

5.000

0,00%

18

€

5.000,00

€

5.000

€

116,49

15,00%

60

€

6.989,49

€

44,91

15,00%

12

De rekenvoorbeelden zijn slechts voorbeelden, anders kredietsommen zijn ook mogelijk. *Een niet doorlopend kredietaanbod van
Comford Card, een handels- en merknaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., toetsing en registratie bij BKR. Vraag
naar de voorwaarden en prospectus in de winkel of kijk op www.comfortcard.nl of vraag telefonisch op via (030) 63 88 100.

Maandag vanaf 11.00 uur open.

HORST

Hoofdstraat 25
(weg rondom centrum)
Kijk ook op www.maxwell.nl

m310310

82
CM
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politiek 25

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.

Essentie raadsleden op zoek naar stageplek
De gemeente Horst aan de Maas telt 40.000 inwoners,
honderden bedrijven, instellingen, stichtingen en verenigingen en
maar liefst 16 kernen. Sinds januari dit jaar zijn de zes
gemeenteraadsleden van Essentie vertegenwoordigers van al deze
groepen in de gemeenteraad. Een belangrijke verantwoordelijkheid
die wij zeer serieus nemen. Om dit goed te kunnen doen is het echter
essentieel dat wij weten wat er leeft. Om hier nog beter achter te
komen willen wij, de raadsleden van Essentie, stage gaan lopen in de
gemeente.

Bijeenkomst dorpsraad Hegelsom met
alle verenigingen
en stichtingen
Op woensdag 7 april houdt dorpsraad Hegelsom een bijeenkomst met alle verenigingen en stichtingen welke actief zijn
binnen de Hegelsomse gemeenschap.
Aan bod komen de Status
projecten, dorpsontwikkelingsplannen, waaronder rotonde
Pastoor Debijestraat/Stationsstraat, woningbouw en
projectbouwen in eigen beheer
en de accommodaties Jong
Nederland, gemeenschapshuis

en sportzaal.Centraal punt
tijdens de bijeenkomst is de
nieuwe gemeentelijke
begroting van 2010-2013
en wat dat voor consequenties
met zich meebrengt voor
Hegelsom.
De avond begint om 20.00 uur.

Gemeente
presenteert
sluitende begroting
Het College van Burgemeester en Wethouders presenteert volgende
week dinsdag haar sluitende begroting aan de gemeenteraad. De begroting, die tot en met 2013 is opgesteld, brengt geen extra lastenverhogingen voor inwoners, bedrijven en instellingen met zich mee. Dit ondanks de
crisis die volgens het college ook de gemeente Horst aan de Maas treft.
Toch is het niet alleen maar feest
in de catacomben van het gemeentehuis. Verwacht wordt namelijk dat
het Rijk in 2012 stevig zal doorpakken met bezuinigingen, die naar alle
waarschijnlijkheid ook hun weerslag
zullen hebben op de gemeentelijke
inkomsten.

De gemeente
gaat dus op de
kleintjes letten
Met dit in het vooruitzicht stuurt
het coalitieakkoord er op aan om
mogelijkheden te zoeken om noodzakelijke bezuinigingen te realiseren.
De gemeente gaat dus op de kleintjes
letten.
Om de raad de ruimte te bieden
om alle projecten nog eens af te
wegen in het kader van die toekomstige bezuinigingen worden verschillende projecten wel voorbereid maar
niet uitgevoerd. De plannen voor een
ﬁetspad langs de Grubbenvorsterweg
in Sevenum lijken hierdoor op de
lange baan geschoven te worden. Het
College gaat wel met de raad een

meerjarig investeringsschema voor
dit soort projecten uitwerken. Het
College heeft toch voorgesteld om
de projecten ‘Sportpark Zuid’, ‘Brede
School Megelsheim’, ‘verplaatsing de
Dobbelsteen’ en ‘BMV Kronenberg’
wel uit te voeren. Dit om de al
aangegane juridische en ﬁnanciële
verplichtingen na te komen.
Ook het project ‘de Wingerd’
zal worden uitgevoerd. Wethouder
Freek Seelen meldde aan Dagblad de
Limburger dat het plan voldoet aan
de eisen zoals deze door de raad van
de voormalige gemeente Sevenum is
geformuleerd.

Mee met

Campaign
naar de finale
op 10 april?
info@campaign.nl

Wij willen graag een dag meelopen bij bedrijven, instellingen,
stichtingen of verenigingen om nader
kennis te maken met het werk, de
mensen en om eventuele problemen
of ideeën te bespreken. Lijkt het u
leuk om ons een dagje mee te laten
lopen? Stuur dan een mail naar de
fractievoorzitter van Essentie, Bram

Hendrix (b.hendrix@horstaandemaas.
nl). Telefoon 06 283 599 64.
Het uiteindelijke doel van deze
stage is om bij verschillende bedrijven, instellingen of verenigingen kennis te maken met het werk, de uitdagingen en problemen en uiteraard om
kennis te maken met u als inwoners
van de gemeente Horst aan de Maas.

De enige ‘eis’ die wij stellen, is dat
het gaat om een stageplek in de
gemeente Horst aan de Maas, verder
is wat ons betreft alles mogelijk.
De raadsfractie van Essentie:
Bianca van den Berg, Frank
Wintels, Eric Beurskens,
Stef van Loo, Bram Hendrix
en Twan Hoeijmakers.
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Buurt roept Raad op tot realisatie fietspad Grubbenvorsterweg Sevenum
Jong en oud geschrokken en volop in actie
De voormalige gemeente Sevenum heeft begin 2009 de plannen
voor het fietspad in gang gezet. Nadat vrijwel alle bewoners het belang
van het geheel vrijliggende fietspad (vanuit duurzaam veilig) onderschreef, is de gemeente gestart met de voorbereidingen en het regelen
van de financiën. Buurtbewoners vernamen tussendoor van gemeente
en wethouder dat het financieel rond was en men spoedig aan de slag
wilde gaan.
Het was een donderslag bij
heldere hemel om te vernemen
dat de gemeente zich nu herbezint
en het ﬁetspad heroverweegt. Dit
is voor de buurt en velen met ons
niet te verkroppen. We hebben een
dringend beroep gedaan op College
en Raad en bezuinigingsalternatieven bij de uitvoering ﬁetspad
meegegeven.
Zeer voortvarend zijn vele
handtekeningen verzameld van
bewoners, die samen strijden voor
het ﬁetspad. Zowel jong als oud zet
zich in en ook vele andere bewoners in Sevenum en Grubbenvorst
steunen het initiatief om hier een
verkeersveilige route te verkrijgen

voor ﬁetsers en wandelaars. De
buurtbewoners roepen de gemeente
op om bij de deﬁnitieve keuzes
het ﬁetspad juist wel uit te voeren
(mogelijk met alternatieve oplossing
bij spoorwegovergang), zodat na
eerdere beloftes daad bij het woord
wordt gevoegd en de term agreatief
en kindvriendelijk eind 2010 aan het
begin van de Grubbenvorsterweg kan
worden opgehangen. Ondersteunt
u deze actie voor realisatie ﬁetspad
Grubbenvorsterweg?
Stuur een mail naar ron_janssen@
planet.nl, zodat we dit ook kunnen
aanbieden aan college en het brede
draagvlak en betrokkenheid aanleg
ﬁetspad kunnen overhandigen.

Hopelijk een beeld dat gemeente niet meer wenst

Ingezonden brief

KBO Limburg in brief aan gemeenten
Waardeer onze afdelingen
“Ouderen en hun organisaties willen graag klaarstaan om anderen
te ondersteunen, maar dan moeten ze daar wel voor gefaciliteerd
worden. En daar is onder meer geld voor nodig. Zo simpel ligt dat.
Wij ouderen willen best onze kennis, vrije tijd en accommodaties ter
beschikking stellen, maar we kunnen niet uit eigen zak extra zaalhuren
of exploitatiekosten en reiskosten betalen.”

Wij ouderen
willen best onze
kennis, vrije tijd en
accommodaties ter
beschikking stellen

KBO Limburg voorzitter Reinier Thiesen: “KBO-afdelingen
nemen gemeenten werk uit handen” (Foto: Pim Ermers)

Met die woorden verklaart
voorzitter Reinier Thiesen waarom
KBO Limburg een brief heeft gestuurd
naar alle Limburgse colleges van
B&W.

“KBO Limburg wijst in zijn
brief op de meerwaarde van
het aangesloten zijn van KBOafdelingen bij een door de
overheid erkende provinciale
en landelijke ouderenbond. In
vergelijking met niet-georganiseerde
ouderenverenigingen zijn
KBO-afdelingen, door hun
gestructureerde begeleiding,
toerusting en ondersteuning
beter in staat om activiteiten
adequaat te organiseren en op een
verantwoorde wijze uit te voeren.

Ik denk dan bijvoorbeeld aan het
organiseren van een breed scala
aan sociaal-culturele activiteiten
en lokale belangenbehartiging.
KBO-afdelingen nemen
gemeenten werk uit handen door
zelfstandigheid, zelfredzaamheid
en maatschappelijke betrokkenheid
van senioren te bevorderen.
Het vrijwilligerswerk van en voor
ouderen, dat in de toekomst
alleen nog maar in belang zal
toenemen, krijgt bij de KBOafdelingen steeds meer gestalte”,
aldus de voorzitter.
KBO Limburg hoopt dat de
nieuwe gemeenteraden en colleges
van B&W met de KBO-afdelingen in
gesprek gaan over het belang en
de inbreng van de KBO-afdelingen
in het lokale ouderenbeleid.

Jeans!

2e Paasdag open - 11.00 -16.00 uur
Jack & Jones: Jeans Rick bb725 van e 59,95 voor e 29,95
T-shirt Winner van e 12,95 nu 2 voor e 19,95
(zolang de voorraad strekt)

Onze nieuwe voorjaarscollectie is binnen!
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
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Uitslag vorige week (week 12) > Er mogen geen megastallen gebouwd worden in Horst aan de Maas > eens 73% oneens 27%

Bespreking Poll week 11

Gekozen politici moeten hun functie tot het einde van de ambstermijn
blijven uitvoeren
Deze Poll deed nogal wat stof opwaaien. Wij vroegen ons af of u vindt
dat politici hun functie moeten uitvoeren tot het einde van hun ambtstermijn. De uitslag was duidelijk: 72 procent van de stemmers is het met
de stelling eens en 28 procent oneens. We kregen een aantal schriftelijke
reacties van beide partijen. Degenen die het oneens waren met de stelling
reageerden met name op het begeleidende artikel. Hierin werd het stoppen
van Roy Bouten als fractievoorzitter van de Pv DA-PK als voorbeeld gegeven.

Ze voerden met name aan dat Roy Bouten gewoon als raadslid beschikbaar
blijft en dat hij dus gewoon zijn ambtstermijn uitdient. De reacties van de
mensen die de stelling onderschreven vonden dat de poll illustratief was
voor het vertrouwen in politici. Op het moment dat een politicus, binnen
relatief korte tijd, terugkomt op eerder genomen beslissing dan heeft dit
volgens deze stemmers consequenties voor het vertrouwen in het handelen
van politici in het algemeen.

Cactus
Column
Kasteel

De gemeente moet tijdens een recessie niet bezuinigen,
maar juist investeren
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het College van Burgemeester en Wethouders presenteert aankomende
week de begroting van 2010 tot en met 2013 aan de gemeenteraad. Hierin
wordt gesteld dat de lasten niet verhoogd worden voor bewoners, bedrijven en
instellingen. Toch wordt er wel degelijk bezuinigd, want verschillende projecten
die op ‘de rol’ staan, worden op de lange baan geschoven. Dat komt omdat de
voorgenomen bezuinigingen van het rijk als een zwaard van Damocles boven
deze begroting hangt. Verwacht wordt dat de gemeente vanaf 2012 voor maar
liefst 7 miljoen euro op jaarbasis gekort wordt, een luttele 10 procent van de
huidige begroting.
De aangekondigde bezuinigingen van het rijk hebben dus hun weerslag op
projecten die de gemeente Horst aan de Maas van plan is uit te voeren. Deze
bezuinigingen hebben natuurlijk ook consequenties voor de economische situ-

atie binnen onze gemeente. De projecten zouden namelijk voor meer werkgelegenheid in de regio kunnen zorgen en een aantal daarvan wordt nu uitgesteld.
De vraag aan u is dan ook: hoe moet er in de gemeente bezuinigd worden en
wanneer? Vindt u het logisch dat de gemeente bezuinigt in deze krappe tijden?
Wellicht vindt u het wel onvermijdelijk. Of vindt u dat de gemeente de economie
juist moet stimuleren (dus investeren) in deze barre tijden en moet bezuinigen in
vette jaren? Kortom de redactie van HALLO is benieuwd naar uw mening, oplossingen en argumenten. De stelling van deze week luidt dan ook:
De gemeente moet tijdens een recessie niet bezuinigen, maar juist investeren.
Geef uw mening via de website. Ook nodigen we u uit om uw uitgebreide
reactie daar te geven.
Maak gebruik van www.hallohorstaandemaas.nl

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

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

Heintje zong vroeger al:
Ich bau dir ein Schloss”. Twee
Horster bekenden, Jan Nabben
en Gerrit Driessen hebben
kennelijk deze oude plaat weer
uit de kast gehaald. Toevallig
net voor 1 april hebben ze het
idee gelanceerd om de Horster
kasteelruïne weer een groter
leven in te blazen. In het volste
geheim, zelfs Jos Jenniskens
was niet op de hoogte, werd de
pers geïnformeerd. De
kasteelruïne moet volgens de
doortastende, bijna
gepensioneerde, inwoners
worden herbouwd tot het
prachtige kasteel wat het
vroeger schijnt te zijn geweest.
Het idee werd zonder financiële
onderbouwing gebracht maar
wekte de indruk dat bijna nog
dit jaar met de realisering zou
kunnen worden begonnen.
Inmiddels heeft de
burgemeester van Veenendaal
al geïnformeerd of er meteen
met het aanleggen van cachots
in de kelderverdiepingen kon
worden begonnen waar
Veenendaalse straatboeven
kunnen worden ondergebracht.
Uiteraard tegen een flinke
vergoeding. Horst aan de Maas
zou alleen voor water en brood
behoeven te zorgen. Maar zoals
gewoon bij dit soort
luchtspiegelingen, als
doorgaans verstandige mensen
1 april grappen uit gaan
denken moet je toch even
slikken. Want in het
onwaarschijnlijke geval dat het
géén mop betreft ga je je
afvragen of Jan en Gerrit bezig
zijn om Horst aan de Maas op te
zadelen met schulden. Schulden
die langer op de gemeenschap
zullen drukken dan dat het
oude kasteel bestond. Of de
heren in kwestie gaan hun
meer dan redelijke,
toekomstige pensioen er in
stoppen en dat lijkt nog minder
waarschijnlijk. Hoe het ook zij,
het woord luchtspiegeling of
Fata Morgana is hier in elk
geval op zijn plaats. Uitgedacht,
aldus de Limburger, met-debenen-op-tafel. (Waarschijnlijk
met een fles erbij, zeggen
kwaad-denkenden.) En bij de
uitreiking van de volgende
Hannes zullen we wel weer een
bekende tegenkomen!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Dendron naar India
Dendron College, in samenwerking met ouders en leerlingen, maken
zich op om de tweede lichting leerlingen te zenden naar het project
’Udavum Karangal’ te India. Om deze actie, nu en in de toekomst,
mogelijk te maken heeft de school verschillende acties ondernomen om
geld in te zamelen.
Dit is belangrijk omdat de school
vindt dat elke leerling een mogelijkheid moet krijgen om het project
in India te bezoeken. Een van deze
acties is lege ﬂessen inzamelen om
statiegeld te innen ten behoeve van
de reis. Al enkele weken staan er zakken in de school waar leerlingen hun
lege ﬂessen in kunnen deponeren.
Het is al weer twee jaar geleden
dat vier leerlingen, onder begeleiding
van Bart Veldpaus en Ine Schriever,

vertrokken naar India om het project
‘Udavum Karangal’ te bezoeken.
De bedoeling van het bezoek
was om de leerlingen bewust te
maken van de problematiek in
ontwikkelingslanden. Het project
‘Udavum Karangal’ is een prachtig
voorbeeld van hoe personen zich
inzetten om de minder bedeelden
van de samenleving, in India op
te vangen en toch een waardige
toekomst te bieden.
Steven Vidyaakar is de man in
India die velen ervan overtuigd heeft
dat naastenliefde wel degelijk geluk
kan brengen. Hij zet zich al vele jaren,
24 uur per dag, in om kansarme mensen toch een menswaardig bestaan te
geven. Dit zeker niet zonder succes.
Duizenden mensen hebben door
middel van zijn project weer een
onderkomen gevonden. De leerlingen van het Dendron kregen de kans
om dit met eigen ogen te mogen
waarnemen. Zij zijn dan ook bijzonder
onder de indruk geraakt en hebben
de afgelopen jaren vele inspanningen
geleverd om mensen warm te maken
voor dit project. Op het Dendron
College leeft dit project enorm en
daarom is er ook behoefte om deze
beweging vervolg te geven. De school
vraagt hierbij alle hulp.

Prilpop Sevenum
Tijdens het paasweekend vindt de 28e editie plaats van het Prilpop
festival in OJC Walhalla, in Sevenum. Dit jaar zullen er maar liefst 21 bands,
vier dj’s en vier singer-songwriters optreden.

: Norbert
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De Bastards openen het Prilpop festival
Vrijdag 2 april om 20.00 uur wordt
de aftrap gegeven voor het festival.
Prilpop is een jaarlijks terugkerend
muziekfestival, dat in en rondom OJC
Walhalla wordt georganiseerd.
Het festival heeft als doelstelling
prille bands een podium te bieden om
zich te presenteren voor een groter
publiek. Vandaar de naam Prilpop.
De entree is gratis, waardoor Prilpop
een laagdrempelige culturele activiteit
is voor de regio. Jaarlijks komen er
dan ook rond de 4.000 bezoekers.
Prilpop wil ook lokaal talent een kans
bieden. Zo zal het festival worden
geopend door de Bastards (Lottum) en

verzorgen lokale dj’s dansplaatjes.
Ook dit jaar heeft de organisatie het
weer voor elkaar gekregen om een
internationaal en gevarieerd
programma in elkaar te draaien.
Op het Prilpop festival zijn bands
uit onze buurlanden, Duitsland en
België, te bewonderen. Ook zullen de
Verenigde Staten en IJsland vertegenwoordigd zijn. Muzikale genres die
aan bod zullen komen, zijn onder andere: Ska, Hip Hop, Roots, Rock & Roll,
Metal, Indie, Hardcore, Punk(rock),
House, Drum & Bass en Dubstep.
Voor het complete programmaoverzicht kijk op www.prilpop.nl

Z y m b io

z

ke
n
i
w
n
o
Wo

l

uwe
een nie
t
n
e
p
o
llectie
by Poels
plete co
kel Vita
m
in
o
c
w
n
e
o
d
Wo
arin u
en.
udio wa
nt belev
u
Pode st
k
n
le
e
meub
Pode zit

april
5
g
a
d
.00 uur
s
7
a
1
a
t
p
o
e
t
2
11.00
n
a
v
n
ope
17
ie s tr a a t
In d u s tr
t
H Hor s
5961 P
0
2
70 4
077 39
ls .n l
a by p o e
w w w.v it
e ls .n l
it a by p o
in fo @ v

jongeren 29

01
04

15
VRAGEN
Mies&Flo
Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week
in ‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Merlinpop 2010
Aanstaande zondag is het weer tijd voor het jaarlijks terugkerende
festival Merlinpop in OJC Merlin. Rond de klok van 16.00 uur zal de band
‘Clock’ de aftrap geven voor het festival.

Column aan Geert Lommen

Klerenzooi
Struikelend over kleerhangers, shirtjes, jurkjes,
pumps, slippertjes en broeken
gingen wij op survivaltocht
door een jungle van kledingstukken en gevaarlijke
shopping-girls die overal om
zich heen grijpen om dat
kledingstuk of die accessoire
te bemachtigen waar zij hun
zinnen op gezet hadden.

Deze pop-rockband won eerder dit
jaar het ‘Knokke om te Rockuh’ festival
en werd derde in de ﬁnale van ‘Nu
of Nooit’. Verder zullen op deze dag
de ‘Cool Ice Crush Killers’, ‘Dead Elvis

Wij weten wel beter. Tijdens
het winkelen op zaterdagmiddag bij H&M en Zara vonden we
het bewijs dat wij helemaal niet
zo’n grote sloddervossen zijn.
Het kleine bommetje wat
ontploft is op onze eigen
slaapkamer was niets vergeleken met de atoombom die in
deze winkels tot ontploffing is
gekomen. Het was een slagveld
van textiel, alsof Al Qaida hier
zojuist een aanslag gepleegd
had. Overal lagen kleerhangerszonder-kleren, shirtjes gedegradeerd tot poetslappen en
vertrapte spijkerbroeken. Op de
vloer was meer te vinden dan in
de rekken. Met het gevolg dat
de heuse shopping-girls hier als
soldaten over de grond en onder
de kledingrekken door tijgerden.
Wat een klerenbende was hier
tot stand gekomen. Tijdens het
kleine momentje dat wij
ademloos en met een open
mond naar dit slagveld stonden
te kijken, kwamen wij achter de
ethiek van de winkelende
vrouw. Kleding leuk genoeg om
te kopen wordt door de vrouw
zorgvuldig en netjes op de
hanger bewaard en bewaakt.
Kleding die niet door de keuring
is gekomen wordt zonder
pardon terug de hoek in
gesmeten.
We kunnen dus wel
concluderen dat wij helemaal
geen ergere sloddervossen zijn
dan de gemiddelde Nederlandse
vrouw. Onze kamers zien er
namelijk piekfijn uit vergeleken
met het slagveld van textiel in
de plaatselijke H&M of Zara.
Mies&Flo

Naam:
Geert Lommen
Leeftijd:
21
Woonplaats:
Grubbenvorst
Waar zit je op school?
Ik zit op de Lijgraaf in Cuijk en volg
daar de opleiding zelfwerkend gastheer voor in een restaurant of hotel.
Wat is je favoriete muziek?
Ik luister eigenlijk naar bijna alle
muziek, maar niet zozeer naar Top 40
muziek. Wel luister ik graag naar rock
en dance-muziek, zeker als ik uit ben.
Verder de muziek op muziekfestivals
want dat is echt mijn ding.
Wat is je favoriete film?
Het is niet echt een ﬁlm maar Band of
Brothers vind ik leuk.
Wat wil je later worden?
Weet ik nog niet precies, maar ik wil
wel in de horeca blijven werken, dat
weet ik wel.
Wat is je favoriete drankje?
Een lekker glaasje bier maar Spa rood
drink ik ook graag. En op een warme
dag graag een Ice Tea.
Waar ga je uit?
Moet soms werken in het weekend en
als we dan op tijd klaar zijn soms nog
naar Horst.
Als ik vrij ben gaan we meestal wat
verder weg, naar een festival of
concert.
Wat zou je aan jezelf willen
veranderen?
Ha ha, af en toe misschien iets eerder
naar bed gaan en ’s morgens iets
eerder opstaan.
Wat maakt je woonplaats speciaal?
Het is eigenlijk altijd wel gezellig in
Grubbenvorst, iedereen kent elkaar.

Speciaal was het moment waarop
Grubbenvorst het OLS binnenhaalde.
’s Avonds was er meteen een groot en
gezellig dorpsfeest!
Wat zou je willen veranderen aan je
woonplaats?
Ik zou het leuk vinden als we hier een
eigen muziekfestival zouden krijgen.
Voor de rest is het goed wonen en
vertoeven in Grubbenvorst, dus iets
veranderen aan het dorp hoeft niet
zonodig.
Waar gaat jouw droomreis naartoe?
Nou, niet zozeer een droomreis maar
meer naar een festival. Naar het
Sziget-festival in Budapest zou ik wel
willen. Dat is een supermooi festival, waarbij zeven dagen lang met
jongeren vanuit de hele wereld wordt
gefeest.
Hoeveel vrienden heb je op hyves?
Dat zijn er 406 maar ik doe er eigenlijk
niks meer mee.
Wat is je favoriete eten?
Dat ligt eigenlijk aan het moment van
de dag, maar een biefstuk met champignons en gebakken aardappelen
gaat er altijd wel in.
Welke hobby’s heb je?
Mijn hobby’s zijn toch wel muziek
luisteren. Ik kan zelf geen instrument
bespelen en dat vind ik best wel jammer. Maar je kunt de dingen die jezelf
niet kunt ook maar beter aan anderen
over laten. Mijn jongere broer zit in
een bandje dat bij ons thuis repeteert
en daar luister ik vaak naar. Verder ben
ik leider bij jeugdclub Het Groenewoud
waar ik iedere dinsdag te vinden ben.
Vooral het op kamp gaan met de
jeugdclub vind ik geweldig.
Naam van je favoriete (huis)dier?
Siem en Jules, onze twee honden.

Prestatie van formaat door
Melderslose drumband
Het ‘supertrio’ van drumband Eendracht uit Melderslo heeft
afgelopen zaterdag tijdens het Horster Solistenconcours, drie keer
het predicaat ‘lof der jury’ ontvangen. Het concours vond plaats in
zaal De Lange in Horst. Remco Verstraaten behaalde 90 punten in
de vijfde divisie, Jordi Vullings speelde 92 punten bij elkaar in de
tweede divisie en Bart Coenen wist 93 punten in de vierde divisie
bij elkaar te sprokkelen. Hiermee won Bart de ‘Jeu Vekens
Wisseltrofee’ voor het hoogste puntentotaal te winnen.

                     

Het ouderlijk paar is er nog
steeds heilig van overtuigd dat
wij de enige in heel Nederland
zijn die altijd rommel op hun
kamer hebben. Moeders die
altijd zeuren over kamers waar
niet meer in gelopen kan
worden of badkamers waar een
bom ontploft is. Ook wordt er
altijd bij vermeld dat dit bij
andere gezinnen nooit voorkomt
en dat we hier dus echt iets aan
moeten doen.

and his one man Grave’, ‘Five Minute
Window’, ‘Wild Bill and his Alabama
Speed Streamers’ en ‘The Curling’ te
zien zijn. Meer info over de bands of
Merlinpop check www.ojcmerlin.nl
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VVV’er Sjors Verdellen verlaat
Venlose club na dit seizoen
Voetballer Sjors Verdellen zal de Venlose eredivisieclub VVV aan het einde van de competitie verlaten.
Zijn contract loopt dan af. VVV heeft weliswaar nog een optie van een jaar op de voetballer, maar maakt daar geen
gebruik van. Reden voor Verdellen uit te kijken naar een andere voetbalclub. HALLO zocht hem op in Horst, waar de
in Lottum geboren voetballer nu woont.

Hortensia aanbieding!
10 voor e 25,- of 3 voor e 10,hydr. Macr. Alpengluhen en Bodensee

’t Veld Tuinplanten
Gespecialiseerd in hortensia’s (125 soorten)
Ook voor al uw andere tuinplanten
Elke week een kleine advertentie in dit blad!

www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg, Maasbree

Kleurrijk Wonen
Voorjaarsshow
2e Paasdag in Swolgen

Zaterdag’s geopend
van 9.30-16.30 uur of bel:
06-40327108 / 077-4653283

11.00 tot 17.00 uur
Mgr. Aertsstraat 37, Swolgen

www.swartwit.info
Sjors Verdellen zoekt nieuwe uitdaging in binnen- of buitenland
Wanneer ben je voor VVV gaan
voetballen?
“Ik ben bij de jeugd gekomen
toen ik 9 jaar oud was. Ik voetbalde
toen nog bij SV Lottum en ik mocht
daarnaast nog twee keer per week bij
VVV trainen. Toen ik 12 was, ben ik helemaal overgestapt naar VVV. Vijf jaar
later, op mijn zeventiende, mocht ik
met het eerste elftal meetrainen. Mijn
profcontract kreeg ik toen ik 18 was.”
Voetballen bij een profclub betekent ook vaker trainen dan wanneer
men bij een amateurclub speelt.
het

Amateurclubs trainen gemiddeld zo’n
twee keer per week. Bij profclubs ligt
dat een stuk hoger. “Normaal gesproken trainen we zeven keer per week.
Dat is een beetje afhankelijk van het
wedstrijdprogramma. We spelen soms
op vrijdag, dan weer op zaterdag,
maar vaak ook op zondag. We passen
onze trainingen daarop aan.”
De laatste tijd sta je niet meer in de
basis bij VVV, hoe komt dat?
“Er is dit jaar veel concurrentie
voor mijn positie. VVV heeft spelers als
Patrick Paauwe en Maya Yoshida aan-

getrokken, waardoor verschuivingen
in het elftal plaatsvinden. Ik knok hard
voor een basisplaats, maar uiteindelijk
bepaalt de trainer wie er mag spelen.
De eerste helft van het voetbalseizoen
heb ik nog regelmatig gespeeld, maar
nu is dat inderdaad wat minder.”
Hoe is jouw relatie met trainer Jan
van Dijk?
“De relatie met Van Dijk is goed,
ook al ben ik niet altijd even blij
met de keuzes die hij maakt bij een
opstelling. Maar we kunnen goed met
elkaar overweg en dat hoort ook zo.
Misschien komt dat wel omdat mijn
vriendin Silja het erg goed kan vinden
met de vriendin van Jan van Dijk.”
Na jaren van trouwe dienst gaat
Verdellen de Venlose voetbalclub verlaten. Al weet hij nog niet waar naartoe.
“Nee, nog geen idee. Dat kan bij een
club in Nederland zijn, maar ook het
buitenland is mogelijk. Mijn zaakwaarnemers kijken wat voor mogelijkheden
er zijn. Ik zal nog even geduld moeten
hebben en afwachten. Ik ben nu 28,
helemaal ﬁt en hoop tot mijn 33e of
34e te kunnen blijven voetballen. Ik ga
ervan uit dat ik een andere club vind.”
Verdellen staat bekend als een
degelijke en betrouwbare verdediger.
Hij is sterk in duels en heeft naast
een goede tackle ook een uitstekende
lange pass. Binnen de spelersgroep
van VVV kunnen de spelers prima
overweg met Sjors.
Tot slot de vraag aan Verdellen of
VVV zich weet te handhaven in de eredivisie dit seizoen. “Jazeker, wij blijven
in de eredivisie. Als we in de laatste
vijf wedstrijden nog een paar puntjes
pakken, dan zijn we veilig.” De tijd zal
het leren. Afgelopen zondag verloor
VVV thuis van PSV met 2-4.
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‘genieten aan de Maas’

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

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

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

Hovoc 1 en Hovoc 2 dames kampioen
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst is kampioen geworden in de
Promotieklasse B. Afgelopen zaterdag werd in Velden met 3-2 gewonnen en was het kampioenschap
een feit. Geheel onverwacht werd zaterdag ook het tweede damesteam van Hovoc kampioen.
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Sander Rieken Nederlands
kampioen handboogschieten
De 10-jarige Sander Rieken is Nederlands kampioen handboogschieten geworden bij aspiranten tot en met
10 jaar. Het kampioenschap werd op 20 maart in Schijndel gehouden, met schutters uit heel Nederland. Tevens
behaalde Sander met 254 punten een persoonlijk record. Sander is lid van handboogvereniging ’t Trefpunt in Tienray.
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GFC ’33 uit Grubbenvorst
organiseert
meisjestoernooi
Voor het derde achtereenvolgende jaar organiseert voetbalvereniging GFC’33 uit Grubbenvorst een toernooi voor meisjes van de
C-elftallen. Organisator Ger Backus: “In 2008 was het meisjestoernooi
ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van GFC ’33 zeer geslaagd.
Daarom organiseren we dit jaar weer een toernooi.”
Op zaterdag 29 mei organiseert
GFC ’33 het meisjes C-toernooi en
strijden twaalf teams om de Wyrix
ICT Cup. Met deelname van teams
uit België en Duitsland krijgt het
toernooi een internationaal karakter. “Het meidenvoetbal in België
zit net zo in de lift als bij ons”, zegt
organisator Peter Hoveling.
“In Duitsland was dit al jaren
eerder het geval door de prestaties
van het nationale damesteam.
Het kostte dan ook weinig moeite
om ook een aantal buitenlandse
deelnemers te vinden.” De deelnemende clubs zijn KSV Kevelaer

en DJK Labbeck (Duitsland),
Racing Lepper (België), Vitesse,
Wittenhorst, Nec 92, Maasgouw,
Vlodrop, Volkel, SJVV , SNA en de
thuisclub GFC ’33.
Tussen de wedstrijden door
strijden de twaalf teams ook om de
‘Fred Sijbers penaltybokaal’. Met
series strafschoppen op de keepster van GFC ’33 dames 1, wordt
beslist wie het beste penalty’s
neemt. Het toernooi wordt georganiseerd op sportpark D’n Haspel
in Grubbenvorst. De opening van
het toernooi is om 10.00 uur en de
ﬁnale is gepland om 16.00 uur.

Sander Rieken traint elke vrijdag bij zijn club in Tienray
Volgens jeugdleider Huub
Nabben leeft de handboogsport
enorm onder de jeugd. “Vanaf zeer
jonge leeftijd kun je bij de vereniging
komen, maar wij vinden dat je vanaf
7 jaar het beste ’onder de boog
gezet kunt worden’, daarvoor is het
te zwaar. Sander is de eerste aspirant
van Handboogsportvereniging
’t Trefpunt die Nederlands kampioen
is geworden.” Vanuit Horst aan de
Maas heeft de club verschillende
jeugdleden. Zo komen 16 jeugdleden uit Horst, Hegelsom, Meterik,
Grubbenvorst, Lottum

en Broekhuizen. Verder tien jeugdleden uit de dorpen Tienray,
Swolgen, Blitterswijck en Merselo.
In totaal heeft de vereniging
65 leden waarvan maar liefst
26 jeugdleden.

Het kan zowel
individueel
als in teamverband
De trainingen worden gehouden
in het clublokaal aan de Nehobolaan
in Tienray. “Het mooie aan handboog-

schieten is dat je zowel individueel als
ook in teamverband kunnen schieten.
Je kunt daarbij kiezen uit diverse
disciplines en verschillende typen bogen.
Je hoeft geen speciale vaardigheden te
bezitten om te kunnen schieten, alles is
te leren,” aldus Nabben.
Voor wie een kijkje wil komen
nemen: de jeugdtrainingen zijn op
vrijdagavond tussen 18.30 en 20.30
uur in ’t Trefpunt, Nehobolaan 8 in
Tienray en worden verzorgd door drie
jeugdtrainers.
Voor meer informatie belt u met
voorzitter Piet Dinghs 0478 69 25 17.

Woensdag 7 april:

Filmcafé

Il Ritorno di Don Camillo
(De terugkeer van Don Camillo)

Aanvang 20.30 uur. Entree vrij

www.debuun.nl

Woensdag 14 april:

Loek Kleeven

Aanvang 18.00 uur. Entree E 5,-

Cateringservice
Jolanda Pouwels

ENDERMOLOGIE

de manier voor het behandelen van:
• cellulitis;
• vastzittende vetophopingen;
• verslapte huid;
• verlies van centimeters.

NU in combinatie met het
Powerslim proteïne dieet  100,korting of bij een losse kuur

10+1 GRATIS

Venloseweg 104, Horst
Tel. (077) 464 20 42

Voor al uw: koude schotels
koude en warme buffetten
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

32

verenigingen

01
04

Kiwanisclub doneert
aan ‘helpende handen’
De ambassadeurs van helpende handen van het Horster Dendron
College hebben een cheque ontvangen van de Kiwanisclub uit Horst.
Zij ontvingen het geldbedrag uit handen van voorzitter Thijs Tacken.

De overhandiging van de cheque door Thijs Tacken
aan de ambassadeurs van ‘helpende handen’

Ploeteren voor
speeltuin Roeffen Mart
In Grubbenvorst en Lottum vond afgelopen zaterdag de jaarlijkse potgrondactie plaats. Duizenden zakken
werden tegen contante betaling huis aan huis afgeleverd in de kernen van de twee Maasdorpen. De opbrengst van de actie komt ten goede aan de Roeffen Mart Stichting. Zo’n 2.956 zakken potgrond werden aan
de man gebracht, een record. Vele tientallen vrijwilligers staken hiervoor de handen uit de mouwen en
sjouwden zich het apezuur en leverden daarmee een wezenlijke bijdrage voor de Mart Roeffen speeltuin in
Grubbenvorst.

Het geld wordt ingezet om
huisvesting te realiseren voor wezen
in India. Kiwanis Horst aan de Maas
heeft zich met deze actie aangesloten
bij het initiatief, dat al jaren ondersteund wordt door Dendron.
Kiwanis wil hier graag voor aan de
slag omdat juist kinderen hiervan
proﬁteren. Komende zomer gaan
weer een aantal leerlingen naar India
toe om mee te werken aan deze
bouwprojecten en te zien dat al het

geld goed besteed is. Kiwanis is
een internationale organisatie van
serviceclubs. Een serviceclub is een
club van mensen die door het
opzetten en uitvoeren van activiteiten
geld bijeenbrengen (fundraising) en
dat bijeengebrachte geld uitgeven
aan goede doelen (fundspending).
Een Kiwanis serviceclub heeft naast
de genoemde doelstelling vooral
persoonlijke ontplooiing van het
individuele lid voor ogen.

Looking Good!

Is jouw nieuwe baan een metamorfose? Gevraagd, voor onze vestiging in Venlo,

AGF-medewerker.

Kom werken in de beste kweekvijver van groenten en fruit. We leren u beter kennen tijdens uw sollicitatiegesprek en informeren u dan over
de uitdagingen en ervaringen. Heeft u vragen bel of mail. Een gedetailleerde functieomschrijving, kunt u vinden op onze website:

www.aartsenfruit.nl
Laat uw ambitie blijken en reageer. Per telefoon 077-3241241 of door het sturen van een brief naar Aartsenfruit Venlo b.v.,
Venrayseweg 136 A, 5928 RH te Venlo t.a.v. Otto van Dijk. U kunt uw interesse ook kenbaar maken per mail (otto.dijk@aartsenfruit.nl)
of middels het invullen en verzenden van het antwoordformulier op onze website onder “vacature’s”.

48376 Adv LG Hallo Horst 263x2001 1
Proceskleur CyaanProceskleur MagentaProceskleur GeelProceskleur Zwart

29-03-2010 12:58:38
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Horst
aan de Maas

Reumafonds

Tijdens de landelijke
collecteweek van het Reumafonds is in Horst aan de Maas
2.824,51 euro opgehaald. Het
opgehaalde bedrag vormt een
belangrijke bijdrage vanuit de
regio aan de reumabestrijding in
heel Nederland.
Reuma zo snel mogelijk de
wereld uithelpen is van groot
belang. Ruim 2,3 miljoen mensen
in Nederland leven met pijn en
beperkingen als gevolg van reuma
of artrose. Bij alles wat zij doen,
moeten ze rekening houden met
hun ziekte. En dat geldt niet alleen
voor oudere mensen. Zo’n 3.000
kinderen in Nederland hebben
geen onbezorgde jeugd als gevolg
van reuma. Zij kunnen niet vrijuit
spelen met leeftijdsgenoten door
pijn en beperkingen van hun bewegingsapparaat. Ook het vaak zware
medicijngebruik, met bijwerkingen
zoals misselijkheid, beperkt de
levenskwaliteit. Reuma drukt bovendien op de samenleving als geheel.
Twee derde van alle reumapatiënten is jonger dan 65 jaar en behoort
tot de arbeidsbevolking. De lagere
arbeidsproductiviteit als gevolg van
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en de zorgverlening kosten
circa 13 miljard euro per jaar. Het
feit dat reuma zo veel mensen
direct of indirect treft, is relatief onbekend. Reuma is een vrij onzichtbare ziekte: op het eerste gezicht is
weinig merkbaar van de ingrijpende
en verreikende impact daarvan. Het
Reumafonds is de grootste ﬁnancier
van wetenschappelijk reumaonderzoek in Nederland. Dit is mogelijk
mede dankzij het geld dat met de
jaarlijkse collecte wordt opgehaald.
Een andere zeer belangrijke taak van
het Reumafonds is het geven van
voorlichting over reuma en leven
met de ziekte. Het fonds vraagt
brede maatschappelijke aandacht
voor de impact van reumatische
aandoeningen. Voor deze inspanningen krijgt het Reumafonds geen
overheidssubsidie. De bijdrage van
iedere Nederlander is dan ook essentieel.

Solitaire bijen
in ‘t Zoemhukske
Het Zoemhukske opent aanstaande zondag van 14.00 tot 16.00 uur
haar deuren. Het praktijkcentrum voor bijenteelt zal deze middag in zijn
geheel in het teken staan van de ‘solitaire bij’.
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Horster en Maasbrees
Mannenkoor

Lenteconcert
Op paasmaandag 5 april geven het Horster en Maasbrees
Mannenkoor een gezamenlijk lenteconcert. Dit concert vindt plaats
in ’t Gasthoes en begint om 11.30 uur. De entree is gratis.
Langzaam maar zeker breekt
de lente weer aan. Een mooi
jaargetijde, dat door het Horster
Mannenkoor traditiegetrouw
wordt ingeluid met een voorjaarsconcert in ’t Gasthoes. Het koor
wordt bijgestaan door het

Rode Kruis jubilarissen
in het zonnetje gezet
Tijdens een feestelijke bijeenkomst van het Rode Kruis zijn afgelopen
zaterdag zes jubilarissen onderscheiden. Wethouder Birgit op de Laak reikte
medailles uit aan zes vrijwilligers voor 10, 20, 30 en 40 jaar trouwe dienst.
Deze bij is in tegenstelling tot de
honingbij (die in familieverband leeft
en werkt) op zichzelf aangewezen.
In Nederland leven wel 300 soorten
van deze eenlingbijen. Solitaire bijen
zijn erg belangrijk voor de bestuiving
van bloemen en planten De solitaire
bij nestelt bijna overal: in rietstengels,
gangetjes in dood hout en zelfs in de
grond. Terwijl de honingbij buiten de
kast of korf enkele kilometers van huis
voedsel zoekt is de solitaire bij beperkt
tot een aantal meters rondom haar

nestplaats. Wilt u meer te weten
komen over dit bijzondere beestje?
Komt u dan zondag gerust naar
’t Zoemhukske, nabij de Kasteelruïne
in Horst. Voor kinderen is er gelegenheid om zelf een nestgelegenheid te
maken of te kijken hoe dat moet, om
thuis zelf te zien hoe de solitaire bij
leeft. Verder is er gelegenheid om wat
meer te weten te komen over diverse
soorten hommels en is er honing te
koop. Voor meer informatie:
www.zoemhukske.nl

Zo ontving Esther Janssen een
medaille voor haar inzet van de
afgelopen 10 jaar waarin zij zich
bezig hield met verschillende
activiteiten. Een onderscheiding
was er ook voor Wies Smits.
Zij heeft zich 20 jaar ingezet voor
welfare-activiteiten in Horst.
Ook was er een medaille voor Cis
Bos, Mieke Delsing en Zus van
Rensch. Het trio heeft zich 30 jaar

ingezet voor welfare-activiteiten
in Grubbenvorst, Lottum en Horst.
Theo van Heijster werd tenslotte
onderscheiden voor 40 jaar
vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis.
Theo hield zich in al die jaren bezig
met evenementenhulpverlening en
rampenhulpverlening. Hij is tevens
benoemd tot Lid van Verdienste van
de afdeling Horst aan de Maas en
Sevenum.

Jaarlijkse rit oldtimertweewielers

Een ‘hemelse’ rit vanuit
Kronenberg
Klassiekerliefhebbers opgelet! Op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei, wordt de jaarlijkse ‘Hemelrit’ weer
gereden. Het startpunt van de rit is in Kronenberg. Het evenement, wat alweer voor de zestiende keer wordt
georganiseerd, is inmiddels een begrip voor de liefhebber van oldtimertweewielers.

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?

Paaswandeling
Schuitwater
Imkervereniging Horst en
omstreken organiseert op
paaszondag 4 april een wandeling van ongeveer twee uur in
natuurgebied het Schuitwater
tussen Horst en Lottum.
De wandeling begint om 10.00
uur vanaf de parkeerplaats aan de
Broekhuizerdijk. Wandelaars kunnen tot uiterlijk 14.00 uur met deze
wandeling beginnen. Halverwege
de natuurwandeling is er gelegenheid om kofﬁe, thee, soep of fris te
gebruiken.

Maasbrees Mannenkoor. Beide
koren brengen een gevarieerd
repertoire. De koren brengen
liederen ten gehore die qua stijl
en sfeer geheel in overeenstemming zijn met de ontluikende
voorjaarstijd.

geeft jou ideeën

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

Voor iedereen die wil deelnemen: de bromﬁetsen, motoren en
scooters moeten een bouwjaar voor
1975 hebben. Om 10.30 uur vertrekken de bromﬁetsers vanaf het kerkplein in Kronenberg voor een tocht

van circa 75 kilometer. Om 11.00 uur
starten de scooters en motoren die
een iets langere route zullen gaan
volgen.
Inschrijven is mogelijk vanaf 9.30
uur bij café Ummenthun, nabij het

Kronenbergse kerkplein. De voertuigen dienen verzekerd te zijn en
het dragen van een helm is verplicht.
Voor meer informatie, kijk op
www.hemelrit.nl of bel met Matt
Huys 077 467 38 61.

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

religie
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Vastenactie 2010 een project
in Malawi

vrijdag 2 april

Vinylavond

Droogte is in Malawi een groot probleem. Het regent nu minder dan vroeger. Het regenseizoen begint wel goed
maar houdt veel te vroeg op. Door irrigatie en de bouw van dammen probeert men het waterniveau op peil te
krijgen. Men wil de gezamenlijke akkers met gieters of misschien zelfs een trappomp gaan bevloeien met water uit
meren die ze al hebben aangelegd. Er is genoeg land beschikbaar. Om erosie tegen te gaan, planten ze duizend
bomen langs de oevers.

aanvang 21.00 uur

Niet lekker iN je vel?
Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

kies voor couNselliNg!
Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl

Wilhelminaplein 13 Horst
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AB Limburg is gespecialiseerd in het aannemen, uitzenden en
detacheren van arbeidskrachten. Een no-nonsense coöperatie
die weet van aanpakken met ruim 40 jaar ervaring in het aanbieden van flexibele hulp. AB heeft haar wortels in de agrarische sector, maar is ook al jaren actief in de hoveniersbranche,
grond-, weg- en waterbouw, loonwerk en (civiele) techniek.
Het Vastenactieproject in Malawi begint vruchten af te werpen (foto: dierenartsen zonder grenzen)

Hulp blijft welkom
in Malawi
Met de bevloeiing kunnen ze nu tot
drie keer per jaar een maïsoogst
binnenhalen. Ook wordt het mogelijk
om in het droge seizoen tomaten en
bonen te telen, gewassen die ze
voorheen niet plantten. Vorig jaar
leverde CADECOM (Catholic Development
Commission), de groepen veredelde
maïs en pinda’s om te poten. Ieder lid
van de groep ontving zes kilo maïs en
acht kilo pinda’s. Na de oogst moesten
ze in ruil daarvoor het dubbele afdragen
van wat ze hadden gekregen, dus twaalf
kilo maïs en zestien kilo pinda’s. Deze
afdracht is dan weer bestemd om te
worden verdeeld onder andere groepen.

Langzaam maar
zeker komt er enige
vooruitgang
Ook verstrekt CADECOM kunstmest
voor de irrigatie landbouw in het
droge seizoen. Voor de gewone akkerbouw wordt aangeraden om compost
te maken en de mest van het kleinvee
te gebruiken. Om de mest te kunnen
verzamelen worden de dieren in stallen gehouden. De extra teelt in het
droge seizoen kan alleen een goede
opbrengst opleveren als op de schrale
droge bodem gebruik wordt gemaakt
van kunstmest. Naast maïs en pinda’s
worden nu cassaveplanten, sojabonen
en zoete aardappelen geteeld.
Die gewassen kunnen beter tegen
droogte. Eén van de groepen kreeg
veertig geiten, twee per lid. Van de
gefokte geitjes moeten ze er drie

Mee met

Campaign
naar de finale
op 10 april?
info@campaign.nl

teruggeven. Die worden weer verdeeld
over verschillende andere groepen. Een
groep kreeg onder dezelfde voorwaarde
honderd kippen, vijf per lid. Het betreft
hier groepen die te ver van waterbronnen wonen om mee te kunnen doen
met de irrigatielandbouw op de collectieve akkers. De mest wordt gebruikt

op de onvruchtbare zanderige bodem.
Om het schaarse water zo goed mogelijk te benutten wordt in heel droge
streken zelfs groente geteeld in grote
plastic zakken. Volgens Vastenactie
wordt de wereld groter als we delen!
Dekenale werkgroep Vastenactie
Toon van Rens

Veranderde openingstijden
Diaconie-Nu Lambertuskerk
In verband met de vele activiteiten de komende maanden
zijn er enkele wijzigingen in de openingstijden van Diaconie-Nu in de
Lambertuskerk van Horst.
Zo komt de openstelling op
vrijdag 2 april en vrijdag 7 mei te
vervallen. Vrijdag 16 april is DiaconieNu gewoon geopend, evenals alle
dinsdagen in april. Dinsdag 4 en 11
mei zijn ze niet geopend.

Bij ons is het gras écht
groener!
Voor diverse opdrachtgevers zoeken wij een

Teeltspecialist*
De werkzaamheden zijn seizoensgebonden en afwisselend. Je geeft
leiding aan een groep mensen en gezamenlijk zorg je voor o.a. het
inrichten van afdelingen, rooien,oogsten, schonen en keuren van producten. Daarnaast behoren gewasverzorging, oppotten van planten
en onderhoud tot de werkzaamheden.
Beschik je over MBO werk- en denkniveau en ben je in bezit van rijbewijs B, dan hebben wij een heel afwisselende functie. Relevante
werkervaring is een vereiste! Als je dit niet hebt, is het onnodig te
reageren.
*Voor deze functie geldt een vaste aanstelling bij gebleken
geschiktheid.

Wel is er op deze ochtenden gewoon
een heilige mis met aansluitend
aanbidding. Vanaf 18 mei is DiaconieNu weer elke dinsdagochtend en elke
eerste vrijdagavond van de maand
geopend.

Meer informatie op www.ablimburg.nl of bel
077 – 398 08 83 en vraag naar Inge Rempkens.

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
03 april
dienst
Paaswake

Paaswake
Paaswake
Heilige mis
Paaswake
Paaswake
Paaswake

Paaswake

zondag
04 april
tijd
dienst
20.00 Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
19.00 Heilige mis
Heilige mis
20.00 Heilige mis
18.00
Heilige mis
21.00
19.00 Hoogmis
19.00
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
19.15 Heilige mis

Heilige mis
dienst
tijd
dienst
Stille zaterdag 18.30 Evangelie
Evangelie

maandag
05 april
tijd
dienst
10.00 Heilige mis
11.00
11.00
11.00
09.30
09.30
11.00 Heilige mis
Boeteviering
09.30

tijd
10.00

dinsdag
06 april
dienst

tijd

woensdag
07 april
dienst

10.30 Heilige mis 09.00 Heilige mis
19.00 Aanbidding 09.25

tijd

donderdag
08 april
dienst
tijd

18.30 Heilige mis
Heilige mis

vrijdag
09 april
dienst

18.30 Heilige mis

tijd

18.30

08.30

10.00
Heilige mis
09.30 Heilige mis
11.00
10.30
09.30 Heilige mis

10.30
08.30

Heilige mis

Heilige mis 19.00
10.30 Rozenkrans 18.00
Heilige mis 18.30

09.00
tijd
dienst
tijd
dienst
10.00 Tweede paasdag 10.00
14.30

tijd

19.30 Leesmis
09.00
Rozenkrans 17.45

Rozenkrans 18.00 Rozenkrans 18.00
Heilige mis 18.30 Heilige mis 18.30
Heilige mis
dienst
Kinderbijbel
Catechisatie
Bijbelkring

19.00
tijd
dienst
14.30
19.15
20.00

tijd

dienst
Evangelie

tijd
19.00

service 35
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

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

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

Grubbenvorst

Wolfpin

wo 7 april 20.30 uur
Organisatie:
Muziekcafé De Buun
Locatie: Muziekcafé De Buun

Open dag kalverhouderij

Josie Kuhn

za 3 april 10.00 uur
Organisatie: Mts Klopman
Locatie: Losbaan 1d

wo 7 april 20.30 uur
Organisatie:
Cambrinusconcerten
Locatie: Cambrinus

za 3 april 21.30 uur
Organisatie: D’n Toerstop
Locatie: D’n Toerstop

Kuikentjes en paaseieren
kijken
za 3 t/m ma 5 april 13.00 uur
Org: Streekmuseum De Locht
Locatie: Streekmuseum De Locht

Horst

Lottum

U2 NL

za 3 april 22.00 uur
Organisatie: Blok 10
Locatie: Blok 10

Paaswandeling
Schuitwater

Meerlo
Merlinpop

Revive

zo 4 april 14.30 uur
Organisatie: OJC Merlin
Locatie: OJC Merlin

za 3 april 22.00 uur
Organisatie: de Lange
Locatie: de Lange

Accordeon en
harmonicafestival

Ben Prestage
zo 4 april 16.00 uur
Organisatie: Cambrinusconcerten
Locatie: Cambrinus

Solitaire bijen
zo 4 april 16.00 uur
Organisatie: ’t Zoemhukske
Locatie: ‘t Zoemhukske

zo 4 april 10.00 uur
Org: Imkervereniging Horst e.o.
Locatie: Parkeerplaats aan de
Broekhuizerdijk

Dauwtrappen
ma 5 april 07.00 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: OJC Canix

ma 5 april 13.00 uur
Organisatie: Buddiger Trio
Locatie: Café zaal ’t Brugeind

Sevenum

Meterik

Prilpop

Astonish

za 3 april 21.00 uur
Organisatie: Café Kleuskens
Locatie: Café Kleuskens

vr 2 april 20.00 uur
za 3 t/m ma 5 april 14.30 uur
Organisatie: OJC Walhalla
Locatie: OJC Walhalla

Eiergoejuh

Timbershop

zo 4 april 14.30 uur
Organisatie: OJC Knor
Locatie: OJC Knor

ma 5 april 16.00 uur
Organisatie: Café de Gaper
Locatie: Café de Gaper

Gezamenlijk lenteconcert
ma 5 april 11.30 uur
Organisatie: Mannenkoor Horst
en Mannenkoor Maasbree
Locatie: ’t Gasthoes

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
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Stel zelf een Paasontbijt samen, wij geven u de basis!*

Tandarts
Spoedgevallendienst
2 t/m 8 april
Tandarts The
Gasthuisstraat 12, Horst
T 077 398 28 71

* Tafellaken 84/84 cm.,
vers geperst sap,
2 croissants, gekookt eitje,
confiture, vaasje met bloem,
een servet en bestek

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

AGENDA

Melderslo

Film: De terugkeer van Don
Camillo

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

voor

Kado-tip!

€ 3,95

OP=OP

Openingstijden Delifrance
met de Paasdagen:
1e en 2e Paasdag 08.30-13.30 uur

Tel 077-4673605

www.interchalet.nl
www.interchalet.nl
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Gratis veranda

Maak kans op een compleet verandapakket.
Aangeboden door Inter Chalet en Verasol.
* Wanneer u zaterdag 3 april of 2e paasdag een veranda koopt
maakt u kans op een korting van 1156.00
of een tweede veranda t.w.v. 1156.00.

Veranda Verasol

Actiekleuren: créme, wit én antraciet.
Levertijd enkele weken. Breedte x diepte:
300 x 300 cm
400 x 350 cm
500 x 400 cm

voor 1.343.00
voor 1.780.00
voor 2.440.00

interkend
kend
vakman

Voor meer standaardmaten (ook tegen actieprijzen) kunt u terecht bij onze infobalie.

AL UW ZORGE
A
ZORGEN
UIT HANDEN
TOTDAT ALLES
GEREALISEERD IS!

Wij hebben voor elke klus de
juiste vakman! Informeer bij de infobalies.

Ook voor uw
complete badkamer...

Kies voor het
orginele dakraam
Type GGL C02
• afmeting 55 x 78 cm

Van 261.voor

Type GGL M04
• afmeting 78 x 98 cm

Van 322.- voor

INTERACTIE

Voor alle kinde
re

20% KORTING!*

209.00

Op
O
pa
alle
lle a
accessoires
ccessoires u
uit
it d
de
es
serie
erie
Itmes e
nB
oston.
Itmes
en
Boston.

INTERACTIE

259.00

PAASEIEREN
ZOEKEN

n

op 2e paasdag
bij Inter Chalet

Tiger Items complete badkamer
• Met douche, wc, badmeubel, kranen en accessoires

Van 5219.00 voor
*Excl. radiator

3995.-

Bij aankoop van Velux dakvensters in het
Paasweekend ontvangt u 10% KORTING*
op bijpassende handbediende raamdecoratie!
*Niet op toepassing op actieartikelen.

INTERACTIE

2 APRIL GOEDE VRIJDAG OM 19.00 UUR GESLOTEN

BUDGET WONEN
XXL STORE IS GEVESTIGD
BINNEN INTER CHALET

Openingstijden: Ma. t/m do. 9.00 - 20.00 uur.

Met wel 400 parkeerplaatsen

Vrij. 9.00 - 21.00 uur. Za. 9.00 - 18.00 uur.

7-39993
9333
33, ww
33
www.interchalet.nl
Witveldweg 100, 5961 ND Horst, Tel.: 077-3999333,

