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Budgetwonen

Budget Wonen XXL Store
Witveldweg 100,
5961 ND Horst,
aan de A73 afslag 11
Tel. 077 - 398 02 43,
info@budgetwonenxxl.nl
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Feest in Horst aan de Maas
Dreigende regen, een gure wind en voorval veel
wolken voor de zon konden afgelopen weekend niet
voorkomen dat er op allerlei plekken in de gemeente
flink feest werd gevierd in de gemeente.

magazijn

verkoop!
vrijdag 7 mei en
zaterdag 8 mei
kids & dames trend
zomercollectie 2009
heren: 14 en 15 mei
dames: 21 en 22 mei

Jansen-Noy, Guides in Fashion

www.jansen-noy.nl

Het Horster cabaretduo Um&Um
wist het op Koninginnedag tijdens een
bijeenkomst van gedecoreerden in
‘t Gasthoês treffend te verwoorden
“In Zeeland regent het pijpenstelen,
in het Zuiden regent het lintjes.”

In Zeeland regent
het pijpenstelen
Bij deze lintjesregen werden
ook twaalf mensen uit de
gemeente Horst aan de Maas
geëerd voor hun inzet voor de
gemeenschap. Zij werden op
donderdagochtend 29 april veelal
met een smoes naar de raadszaal
in het gemeentehuis gelokt. Daar
stonden familie, vrienden en burgemeester Kees van Rooij klaar om
hen in het zonnetje te zetten.

Met een smoes
naar het
gemeentehuis
Een dag later waren de nieuwgedecoreerden voor het eerst uit-

genodigd voor de jaarlijkse bijeenkomst van lintjesdragers in
de gemeente in het Gasthoês in
Horst. Hoe de nieuwe Leden en
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
dit allemaal hebben beleefd, leest
u vanaf pagina 18.
Op Koninginnedag kleurden bijna
alle zestien kernen van onze gemeente oranje. Kindermarkt, skelterrace,
levend ganzenbord, vossenjacht,
spelletjesmiddag of een fietstocht,
voor de jeugd was er genoeg te
beleven. Maar ook de volwassenen
konden goed aan hun trekken komen
met de eerste Koninginnenacht in
het centrum van Horst en allerlei
andere kleine muziekfestvals. Vanaf
pagina 5 in dit nummer vindt u
een uitgebreide fotoreportage van
wat er allemaal te doen was in de
gemeente.
Het feest in Horst ging nog een
paar dagen langer door vanwege
de jaarlijkse voorjaarskennis. Op de
kermis zelf was het goed vol, maar
ook de horecagelegenheden in het
centrum mogen ondanks het matige
weer niet klagen. Volgens Liesbeth

Coenders van Liesbeth’s Grand Café
was het goed druk tijdens de kermis.

Drukbezochte
kermis Horst
Griendtsveen vierde nog een
eigen feestje vanwege het 125-jarig
bestaan van het dorp. Speciaal voor
deze gelegenheid werd de theaterproductie ’Voor Colette’ voorbereid
die afgelopen zaterdag in première
ging. Het werd een voorstelling
die feestelijk begon in Herberg de
Morgenstond, maar waarin tijdens
een theatrale rondtocht door de
weide en peel rond Griendtsveen
ook de keerzijde van het dorpsleven
werd getoond. Onderweg en aan
het eind in de circustent werden
de bezoekers getrakteerd op
muziek en zang van een kinderkoor,
Fanfare Renantia en andere
artiesten uit het dorp.
De weergoden waren de
Griendtsveners goed gezind want
hoewel het zondag vrijwel de hele
dag regende, bleef het tijdens de
voorstelling in de avond droog.
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Hallo lezers
van HALLO Horst
aan de Maas,

Spargelumzug Walbeck
met Horster inbreng
Elke eerste zondag in mei vindt in het Duitse Walbeck de traditionele Spargelumzug plaats, een optocht met
paarden en koetsen geheel in het teken van de asperges. Al enige jaren wordt de optocht ook bijgewoond door een
afvaardiging van Horst aan de Maas. Wethouder Loes Wijnhoven was in Walbeck en maakte de optocht mee vanuit…
een koets.

Mag ik me even voorstellen? Vanaf 1 mei ben ik de nieuwe
hoofdredacteur van dit nog relatief jonge en frisse nieuwsblad.
Ik werd ruim dertig jaar geleden
geboren in het Brabantse Milheeze
en woon sinds vijf jaar samen met
mijn vriendin in Griendtsveen. Ik ben
in 2003 afgestudeerd aan de Fontys
Hogeschool Journalistiek in Tilburg en
werk sindsdien voornamelijk als freelance journalist voor diverse media.
Samen met de andere leden van
de redactie wil ik van HALLO Horst
aan de Maas een nog beter nieuwsblad maken. Met meer inhoudelijke
verhalen die ingaan op de belangrijke thema’s die spelen in onze,

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

voor velen nog nieuwe, gemeente.
En bij het maken van die verhalen
worden de principes gebruikt die je
van een journalist mag verwachten,
een objectief verhaal waarin hoor en
wederhoor zijn toegepast. Ook gaan
we met de redactie op zoek naar mogelijkheden om u als lezer nog beter
te bereiken, bijvoorbeeld door onze
website www.hallohorstaandemaas.nl
uit te breiden met nieuwe functies.
Om dat te bereiken ga ik natuurlijk gebruik maken van mijn eigen
journalistieke ervaring, maar ik wil
graag dat u als lezer van het nieuwsblad of bezoeker van onze website
ons laat weten wat u vindt van dit
blad. Ook kunt u bij mij terecht wanneer u nog nieuws heeft dat in dit
nieuwsorgaan in de gemeente niet
mag ontbreken. Ik fungeer als aanspreekpunt voor de redactie, dus mail
of bel me gerust als u iets interessants heeft voor in ons blad.
Ik heb er enorm veel zin in om in
deze boeiende gemeente te duiken
en ik kijk er naar uit om u te ontmoeten, misschien tijdens een interview
of reportage.

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
Bladmanager
Jolanda Poels
T 077 396 13 56
E jolanda@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Jeroen van de Nieuwenhof

Voor wethouder Loes Wijnhoven
was het wel even wennen in Duitsland.
“Ik kan het Duits goed verstaan maar
ik spreek het niet,” zegt ze tegen
burgemeester Ulrich Janssen van
Geldern die ook aanwezig was. Maar
Duits spreken was niet nodig want de
meeste aanwezigen verstonden het
Limburgs dialect uitstekend. Er waren
sowieso veel deelnemers uit Horst
aan de Maas in Walbeck. Zo was Jos
de Kunder, directeur van Museum De
Locht met echtgenote aanwezig en de
Witte Dame uit Grubbenvorst. Verder
was de Nederlandse aspergekoningin Diana Derikx uit Asselt aanwezig.
Ook een delegatie van aspergedorp

Grubbenvorst nam deel aan de optocht. Van alle deelnemende koetsen
en paarden kwam 70 procent uit Horst
aan de Maas en omgeving. Naast de
optocht was er in het centrum van het
dorp een grote ambachtmarkt met
asperges als thema.

Jeroen van de Nieuwenhof
Hoofdredacteur

Advertentie
T 077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Grote deelname
vanuit
Horst aan de Maas

Ik gooi het in de
groep

Wethouder Wijnhoven was namens
de gemeente Horst aan de Maas te
gast in Walbeck. “Ik vond het best druk,
zoveel mensen had ik niet verwacht.

Op de vraag of ze volgend jaar
weer naar Walbeck komt antwoordde
ze: “Ik zal het in de groep gooien,” en
vervolgde lachend haar weg.

ZONWERING
Mooi vakwerk
op maat!

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

Weer-U-Zon biedt diverse mogelijkheden op het gebied van zonwering.
De essentiële verschilpunten zitten
in de doordachte constructies van
het brede leveringsprogramma.
Bovendien zijn er een groot aantal
mogelijkheden in bediening en
doeken. Maar kijkt u eerst eens

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

Waterbeddenservice

Website
www.hallohorstaandemaas.nl

Voor o.a.: l verhuizingen l reparaties
l onderhoud l bedtextiel

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.

Jammer van de regen tijdens het
laatste gedeelte van de optocht.” Of de
wethouder nog heeft kunnen netwerken in Walbeck is maar de vraag. Direct
na het afbreken van de Spargelumzug
was de Duitse organisatie de wethouder kwijt. Zij was de regen ontvlucht en
had onderdak gezocht in een nabijgelegen horecagelegenheid.

ramen en deuren I zonwering I rolluiken I veranda’s

(hoofdredacteur)

T 06 41 38 96 23
Lei Spreeuwenberg
T 06 20 11 92 83
E redactie@hallohorstaandemaas.nl

Wethouder Loes Wijnhoven met begeleiding in een koets

rustig rond in onze showroom.
Al meer dan 25 jaar ervaring!

Blomen

Tel. 077-3734840 of 06-30727061
www.primabed.com
Knip uit en bewaar

Linnenstraat 10, Horst I 077 - 398 40 44 I info@weeruzon.nl,
www.weeruzon.nl I Openingstijden: ma. t/m vr. 9.00 tot 12.30 uur
en 13.30 tot 18.00 uur I zat. 9.30 tot 13.00 uur.
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Lottum heeft weer een
rozenkoningin
Het Rozenfestival van Lottum heeft voor het eerst sinds 1970 weer een rozenkoningin. Op Koninginnedag werd
de 19-jarige Jessy van de Ven bij kasteel De Borggraaf gepresenteerd aan de Lottumse bevolking. Zij wordt tijdens
het festival bijgestaan door een hofdame, een rol die de 20-jarige Maddy Thielen voor haar rekening neemt.
De rozenkoningin en hofdame zullen de komende maanden de roos en het Rozenfestival promoten.

Moederdag ,
heerlijk bij moeder
kofﬁe met
aardbeien vlaai
HORST • MAASBREE

Rozenkoningin Jessy van de Ven met hofdame Maddy Thielen
Het thema van het Lottumse
Rozenfestival is dit jaar ‘Een koninkrijk
van rozen’. Stichting Rozendorp Lottum
heeft vorig jaar speciaal voor dit
thema het kasteel van het Draaksteken
in Beesel overgenomen. Eenmaal in
bezit van het kasteel werd al vrij snel
het idee geopperd om net als vroeger
een rozenkoningin aan te stellen. Deze
werd gevonden in de persoon van
Jessy van de Ven. Om de taken van de
rozenkoningin enigszins te verlichten,
werd Maddy Thielen als hofdame
aangesteld. Tijdens het Rozenfestival
wordt het Beeselse kasteel gebruikt
als decor voor een aantal op te voeren
toneelstukjes. Deze worden in het
Nederlands en in het Duits uitgevoerd.
Ruim 40 procent van alle bezoekers
aan het Rozenfestival is Duits.

Lottum is hét centrum
van de rozenteelt
Voorzitter Theo Verheggen van
Rozendorp Lottum: “Met het aanstellen
van een rozenkoningin willen we ons
als Rozendorp nationaal en interna-

tionaal op de kaart zetten. Jessy zal
dan ook bij verschillende belangrijke
evenementen haar opwachting maken
ter promotie van het Rozenfestival
en Lottum als hét Rozendorp van
Nederland. De rozenkoningin zal acte
de présence geven bij het OLS in
Grubbenvorst en de Floriade Invites
in Venlo.” Volgens Verheggen zal de
rozenkoningin ook een of twee grote
buitenlandse evenementen bezoeken.

Ik heb vaak genoeg
op de ‘plak’ gezeten
De rozenkoningin zelf blijft koninklijk rustig onder alle aandacht die haar
deze middag tijdens de presentatie
ten deel valt. “Als Lottumse weet ik
wat het Rozenfestival voor ons dorp
betekent. Het tweejaarlijkse festival
trekt meer dan 50.000 bezoekers en
iedere Lottummer helpt dan mee.
Het is één groot promotiefeest voor
Lottum en haar rozen. Vroeger zat
ik ook altijd op de ‘plak’ om rozen
te binden of te oculeren, ik ben er
mee opgegroeid”, lacht de rozenko-

ningin. Jessy heeft Koningin Beatrix
ook in het echt ontmoet in Lottum. In
augustus 1999 kwam hare majesteit
naar het Rozendorp om er de roos
‘Hertogin van Limburg’ te dopen.
Jessy mocht Koningin Beatrix na de
doopplechtigheid een bos bloemen
overhandigen.

Toneelstuk
in twee talen
Nadat de rozenkoningin en haar
hofdame waren voorgesteld aan
de Lottumse bevolking, vertrok het
gezelschap onder begeleiding van de
koninklijke harmonie richting Markt.
De rozenkoningin onthulde hier samen
met wethouder Freek Selen een groot
bord waarop de resterende dagen tot
aan het festival zijn af te lezen. Als
laatste plichtpleging voor Jessy op
deze Koninginnedag werd in het rozenkenniscentrum de nieuwe website
van Rozendorp Lottum
(www.rozendorp.nl) gelanceerd.
Het Rozenfestival wordt gehouden
van 6 tot en met 9 augustus.

Horster regels voor kermis Sevenum
Het is Sevenumse horecaondernemers niet gelukt om de oude regels voor de kermis ook onder de nieuwe
gemeente Horst aan de Maas af te dwingen. De geluidsniveau van de kermisactiviteiten moet worden beperkt
en ook eerder eindigen dan andere jaren.
Tijdens de bijeenkomst op het
gemeentehuis werd vooral gesproken over de reclameactiviteiten
rondom de kermis, maar de heetste
hangijzers waren het geluidsniveau en de openingstijden van de
kermis. Volgens Wim Versleijen van
de gemeente Horst aan de Maas
werden in de voormalige gemeente
Sevenum de regels voor de kermis
niet altijd heel streng nageleefd. De

gemeente Horst aan de Maas wil de
normen voor alle dorpen gelijk trekken
en dat betekent dat men in Sevenum
zich aan de zelfde regels moet houden
als kermisexploitanten en horecaondernemers in bijvoorbeeld Horst.
Dit betekent dat het geluidsniveau
op de kermis en buiten de kroegen
niet boven de 80 decibel mag uitkomen. Volgens Versleijen is dat goed te
bereiken door een slimme opstelling

van de geluidsinstallatie. Ook zullen
de feestelijkheden buiten om 1 uur
‘s nachts moeten stoppen. Dat is
eerder dan gebruikelijk. “Ik weet niet
wat de regels waren in Sevenum,
maar ik weet wel dat het af en toe
heel laat werd”, aldus Versleijen.
Enkele horecaondernemers gaan nog
een verzoek indienen om voor de
zaterdagavond de sluitingstijd buiten
te verleggen naar 2 uur.

Import vanuit China, India, Brazilië, Turkije, Vietnam, Spanje en Italië

de goedkoopste van Nederland!
Natuursteen

Terrastegels • Binnen tegels • Tafels • Sanitair
Afdekplaten/petjes • Vensterbanken • Raamdorpels
ruim 400 soorten leverbaar!

www.natuursteenmeterik.nl
Bezoekadres: St. Jansstraat 45, 5964 AB Meterik, tel. (06) 52 63 17 01
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HENK AARTS
Beleef de barbecue!

Communie...
... barbecue!
vanaf

€ 7,45 p.p.
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Hét cadeau voor
moederdag!
•
•
•
•
•

voor iedereen op maat
voor jong en oud
cadeaubonnen
kinderfeestjes
workshops

www.HenkAarts.com
Wouterstraat 36 America
077 464 04 20
06 53 18 45 34
info@henkaarts.com
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Josette Cortenbach
Kloosterstraat 18 Horst
T 077 - 398 25 28
I www.steyl-sieraden.nl
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Ezeltreffen
in Kronenberg
Op D’n Umswing in Kronenberg vierde vereniging De Ezelvriend
afgelopen weekend haar twintigjarig bestaansfeest. Ezelliefhebbers uit
heel Europa verbleven gedurende het feestweekend één of twee dagen
in Kronenberg.

Genieten vanaf een
hooiwagen
Zes kinderen met een meervoudige beperking maakten vorige week donderdagmiddag voor het eerst een
tochtje op een open hooikar. Vanaf paardenmelkerij ’t Vöske in Meterik vertrokken ze met paard en wagen voor
een ritje van een klein uur.
De kinderen behoren tot de
groep ‘Lavendel’, een afdeling binnen
Twinkeling. De meervoudig gehandicapte kinderen van Lavendel komen
vrijwel dagelijks naar kinderdienstencentrum Twinkeling in Horst. Sommige
kinderen leven in een woongroep
buiten Twinkeling, in de regio Horst,
andere wonen in Twinkeling.
Het was voor het eerst dat er
met deze groep kinderen een tochtje
op een hooiwagen werd gemaakt.
Begeleidster van de Lavendelgroep
Ellen Brummans: “Het was best spannend voor de groep. Alleen al het op
de hooikar tillen van onze kinderen
was een hele kunst. Eenmaal op
de hooiwagen werden ze rustig en

genoten ze van de rondrit. Er is er zelfs
eentje in slaap gevallen!”

Opstapplateau
zou wel handig zijn
De kinderen werden door vrijwilligers en begeleiders op de hooikar geholpen. Een zware klus bij meervoudig
gehandicapten want een lift of opstapplateau heeft de hooiwagen niet.
Voor eigenaar Sef Vervoort van
paardenmelkerij ’t Vöske was een
tochtje met een open hooikar ook
nieuw. “Ik organiseer al negen jaar
huifkartochten maar dat is toch wat
anders dan rijden met een open
hooiwagen.

Kinderen konden een ritje maken op een ezel
Christien Kurstjens, lid van de
ezelvereniging en pr-commissielid
kijkt tevreden terug. “Het was één
groot feest. Het ezeltreffen werd
geopend door wethouder Freek
Selen waarna pastoor Lauvenberg
van Sevenum 52 ezels zegende. Even
later namen de wethouder en de
pastoor gezamenlijk het ezeldefilé af.
Het geplande muziekoptreden kon
buiten plaatsvinden. De voorzitter
van carnavalsvereniging D’n Ezelskop
uit Sevenum heeft Hans Verheggen,
voorzitter van de ezelvereniging
onderscheiden. De echtgenote van
Hans, Hanneke Verheggen ontving
eveneens een onderscheiding.”
Was het zaterdag redelijk weer,
toch kwamen de meeste bezoekers op zondag naar D’n Umswing.
Kurstjens denkt dat dit komt doordat
de jeugd het op zaterdagmiddag te
druk heeft met allerlei andere zaken
zoals sporten. Bovendien doen ouders op zaterdag vaak boodschappen
en andere huishoudelijke bezigheden. “Een inschattingsfout, waarvan
we uiteraard geleerd hebben,” aldus
het pr-commissielid.
Was het weer zaterdag de
ezelvrienden goed gezind, op zondag
was dat een ander verhaal. “Het was
zondag drukker dan zaterdag maar
het weer gooide roet in het eten.
Uiteindelijk hebben we door de hoosbuien drie onderdelen van het programma afgelast, heel jammer maar
het is niet anders,” aldus Christien.

Toch kwamen er met name op
zondag veel Sevenummers een kijkje
nemen op het terrein in Kronenberg.
Dat leverde leuke momenten op
volgens de pr-vrouw. Sevenummers
die elkaar begroetten met: “Kom je
ook naar je familie kijken?”

Kom je ook naar je
familie kijken?
Naast het weer op zondag was er
nog een minpuntje. “In de aanloop
naar het feestweekend hebben we
1.000 kleurplaten verspreid onder
de basisscholen in Sevenum en
Kronenberg. We hebben slechts vijf
tekeningen terug mogen ontvangen.
Zo weinig respons vanuit de scholen
had ik niet verwacht en ik ben
dan ook echt teleurgesteld,” aldus
Kurstjens.
De vijf inzenders zullen daar niet
om malen want zij ontvingen immers
alle vijf een prijs.

Het was zondag
drukker dan zaterdag
De Ezelvriend is een vereniging
van en voor mensen uit alle lagen
van de bevolking, die voor hun
hobby één of meer ezels houden.
Mensen die zelf geen ezel (kunnen)
houden maar wel dezelfde liefde
en interesse hebben voor een ezel
kunnen ook lid worden van de
vereniging.

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

De ‘maidentrip’ met open hooiwagen verliep uitstekend

Ik heb voor deze tocht een rustig
paard voor de wagen gespannen
en de rondrit beperkt tot Meterik.
De kinderen op de wagen kunnen
schrikken of beginnen te roepen.

Een rustig paard
is een vereiste
Wanneer een paard daar gevoelig
voor is, wordt het ook onrustig en
dat mag natuurlijk niet. Maar de
‘maidentrip’ is prima verlopen.
Ik zal nog wel iets moeten
bedenken waardoor de kinderen
gemakkelijker op de hooiwagen
gezet kunnen worden,” besluit
Vervoort.
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Fuchsia op stam
Hoogte 80-85 cm.
Potmaat 19 cm. Per stuk

Nu van 9,95 voor
Geldig van 06-05
t/m 12-05. OP=OP

6,95

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

Kronenberg - De 8-jarige Eva uit Kronenberg probeert met alle kracht aan de spijkerbroek te blijven hangen
tijdens het levend ganzenborden voor kinderen uit Evertsoord en Kronenberg. Het lukt haar om zich 66
seconden lang vast te klampen aan de broekspijpen.

Woningstoffeerderij R. van den Broek
Tapijt - Vinyl - Binnenzonwering
Gespecialiseerd in trapbekleding
Dichte trap bekleden incl. tapijt
en zijkanten voor e 275,- !!!
(keuze uit meerdere kleuren en 5 jaar garantie)
Advies en verkoop bij u thuis is onze service.
Wij presenteren onze grote collectie wanneer het u uitkomt!
Voor gratis offerte bel ons: 077-3871782 / 06-16374514
of kijk voor meer informatie op:

www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl

America - Het plein in America staat vol met luchtkussens waarop de kinderen uit het dorp allerlei spelletjes kunnen doen.
Een daarvan is de stoelendans in een nieuw jasje.

Gezinszak met
2 kroketten
2 frikadellen voor


00

7,

Zoek jij een nieuwe uitdaging en lijkt het je leuk
om school en werk te combineren dan is deze
opleiding voor horeca assistent echt iets voor jouw.
Voor meer informatie kun je bellen
met 06-24090573.

Kijkt u ook eens op
www.hethukske.nl
Sevenum - Een van de Koninginnedagactiviteiten in Sevenum was een spectaculaire skelterrace waarin Siem Huijs en
Koen Lemmen er alles aan doen om als eerste over de hindernissen te komen.
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Grubbenvorst - Tijdens de Koninginnemarkt in Grubbenvorst was een dikke
jas geen overbodige luxe. De tweeling Teun en Niels Sauvageot liet daarbij
het echte handelen over aan moeder Sandra. De belangstelling was groot
maar de omzet klein.
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Swolgen - Kindervakantiewerk Swolgen had voor Koninginnedag een fietstocht voor de jeugd uitgezet. Er
werd gestart vanaf De Blokhut waar ook alle fietsen versierd werden.

Traditioneel vond op en rond het Pastoor Vullinghsplein in Grubbenvorst de
Koninginnemarkt plaats. Al vroeg in de ochtend arriveerden de eerste deelnemers aan de markt om een zo goed mogelijk plekje te bemachtigen.
De belangstelling was in het algemeen minder dan in voorgaande jaren.

Tienray - Tienray vierde Koninginnedag op een sportieve manier. Er was een wandeltocht uitgezet waarvoor men zich kon
inschrijven. Er kon op variabele tijden gestart worden vanaf het gras bij OJC Gaellus.

Broekhuizen en Broekhuizenvorst - De 2-jarige Cato (l) en 1-jarige Bente (r)
van de Voort uit Broekhuizenvorst wisten niet wat ze van de Koninginnemarkt
moesten denken, maar vonden het wel spannend.

Hegelsom - De Koninginnemarkt in Hegelsom werd goed bezocht. Rondom de Pastoor Debijestraat werd volop handel
gedreven door de Hegelsomse jeugd. De pappa’s en mamma’s hielden daarbij een oogje in het zeil.
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Meerlo - In Meerlo vond de Koninginnemarkt voor kinderen plaats in muziekzaal De Speulplats.
Door de onzekere weersverwachting koos de organisatie het zekere voor het onzekere door de markt naar
binnen te verplaatsen.

Art Art
is vormgegeven
is vormgegeven
door
door
Phoenix
Phoenix
Design.
Design.

Horst - Oranje versierde fietsjes en bolderkarren trokken afgelopen donderdagmiddag door het centrum van Horst. Sommige deelnemertjes kwamen maar net
boven alle oranje ballonnen uit.

Lottum - Op het speelveldje aan de Ulsheggerweg organiseerde Jeugd Organisatie Lottum (JOL) een rommelmarkt en een
oud Hollandse spelendag. Door het minder fraaie weer viel de belangstelling enigszins tegen.

Uw oude televisie
is tot  300 waard!
Perfect
Perfect uitgerust.
uitgerust.
Gewoonweg
Gewoonweg meer
meer comfort.
comfort.

De nieuwe Art SL met een diepte van slechts 90 mm.
De nieuwe Art SL met een diepte van slechts 90 mm.

Art SL presenteert Loewe een tv-toestel in ultraslank Slimline-design. Ondanks de geringe diepte
Met
Art SL presenteert
Loewe
een tv-toestel
in ultraslank
Slimline-design.
Ondanks
de geringe
diepte
BijMet
aankoop
van
een
Loewe-televisie
uitfuncties
de
Modus-,
Xelos-,
van
minder
dan 90 mm
moet
deze
tv
niet onderdoen
op het
vlak van
en uitrusting.
Van
Full-HDvan
minder
90 mm moet
deze tv niet onderdoen
op het vlak van functies
uitrusting.
Van
Full-HDresolutie totdan
innovatieve
100Hz-technologie
en 24p-bioscoopweergave:
alles isenaan
boord. De
ontvangst
resolutie
tot innovatieve
100Hz-technologie
24p-bioscoopweergave:
alles is aan boord.
Demaar
ontvangst
Connectof
Art-reeks
prijsvoordeel
tot
van
HDTV-beelden
is geïntegreerd,
net als ontvangt
deen
opname
ervanu
viaeen
een hardeschijfrecorder
van
liefst
van
geïntegreerd, net
opname ervan via een hardeschijfrecorder van maar liefst
250 HDTV-beelden
GB. Ontdek alleismogelijkheden
bij als
uwde
Loewe-handelaar:
mogelijkheden
300 in ruil
uw oude televisie.
250 GB. Ontdek alle
bij uwvoor
Loewe-handelaar:

Actie geldig van 1 april tot en met 30 juni 2010.

Actievoorwaarden beschikbaar bij uw Loewe-verdeler.

home
home of
of electronics
electronics
Melderslo - Koninginnedag in Melderslo werd sportief gevierd. Er was door kindervakantiewerk Melderslo een fietstocht
uitgezet voor het hele gezin. Er werd gestart vanaf multifunctioneel centrum De Zwingel.

CoenDers eleCtro KerKstraat 11 5961 GC Horst 077 3981388
CoenDers eleCtro KerKstraat 11 5961 GC Horst 077 3981388
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Griendtsveen - In de Griendtsveense straten liepen veel vreemde figuren tijdens de jaarlijkse vossenjacht.
De als kip verkleedde Yvon Joosten had van een groenbak haar eigen nestje gemaakt.

Horst - Rood wit blauw, en veel oranje op het Wilhelminaplein in Horst tijdens
Koninginnedag. Naast de Koninginnenacht waren er gedurende de gehele dag
activiteiten voor jong en oud in en rond het centrum

Meerlo - Voordat in Meerlo alle Koninginnedagactiviteiten van start gingen,
kregen Jan Mooren, Arnold Jacobs en Annie Peelen-Lemmen een serenade door
fanfare Eendracht. Annie, Jan en Arnold werden afgelopen woensdag onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Broekhuizen en Broekhuizenvorst - De jeugd van Broekhuizen en Broekhuizenvorst mocht zich uitleven met graffiti
tijdens de Koninginnemarkt. Op witte tenten en een deel van de kerkmuur (in zwarte folie verpakt) konden de jonge
kunstenaars zich creatief uitleven.

Bronboringen & Bronbemalingen

Tuinberegeningspompen

BEKRO B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen
Noordsingel 35, Horst
Tel. 077- 398 18 27-Fax 077- 398 72 45

en alle toebehoren zoals:
n sproeiers
n kleppen
n snelkoppelingen
n buizen
n slangen

9 MEI BART DE WIN
BEGELEIDINGSBAND GERARD VAN MAASAKKERS

ONCERTEN.N
SCONC
INUSC
R
B
M
L
A
C

Horst TWC Oranje - Toer- en wielerclub TWC Oranje uit Horst organiseerde een Oranjetocht waarbij door de echte
sporters om 07.30 uur werd gestart. Voor gezinnen waren diverse fietstochten uitgezet waarbij men op wisselende
tijden kon starten tot 10.00 uur ’s ochtends.

winkel&bedrijf
nieuws
09
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Sevenumse bloemencheques voor
vrijwilligers kankerfonds
Bloemsierkunst Simone uit
Sevenum heeft 20 bloemencheques
gesponsord voor vrijwilligers van het
KWF Kankerfonds. De sponsoring
komt voort uit een sponsorloop van
de eveneens Sevenumse Sraar Smits.
Smits liep in oktober 2009 mee aan
een sponsorloop tijdens de marathon
van Eindhoven. Hij haalde hiermee geld
op voor het KWF Kankerfonds dat
onderzoek doet naar de ziekte kanker
en de ontwikkeling van nieuwe
medicijnen steunt. De actie van Sraar,
’Sraarforlife’, werd eveneens genomineerd voor een goedendoelenactie van
De Telefoongids. Omdat veel mensen
op zijn actie stemden, won Sraar nog
eens 250 euro die hij in natura zou
moeten besteden. Dat geld ging naar
de bloemencheques van Simone uit
Sevenum, die zelf nog wat extra
cheques sponsorde. De bloemencheques zijn inmiddels uitgereikt aan
Jan Kurvers van het KWF Kankerfonds
rayon Sevenum, die de cheques verder
gaat verdelen onder de vrijwilligers.

De overhandiging van de bloemencheques van Simone via Sraar Smits naar Jan Kurvers (l)

Moederdag vanuit het hart
Tankstation Besouw uit Grubbenvorst geeft moeders tijdens het
aanstaande Moederdagweekend een bijzondere attentie. In samenwerking
met de stichting Wahyu uit Grubbenvorst krijgen alle moeders die komen
tanken een houten hartje of lotusbloem. Ook vaders die komen tanken
krijgen deze attentie, mits ze deze aan moeder cadeau doen en zolang de
voorraad strekt. Besouw wil met de Moederdagactie op een andere wijze
invulling geven aan het weggeven van een attentie.
“In het verleden kregen klanten
tijdens Moederdag een orchidee. Maar
na een paar dagen is de bloem
uitgebloeid en wordt hij weggegooid,”
zegt Miek Besouw. “Tijdens een
boekenbeurs in Venlo begin dit jaar,
ontmoette ik Frans en Willemien van
Gardingen. Zij zijn van de stichting
Wahyu, die onder andere dove
kinderen in Singaraja (Noord-Bali),
ondersteunt met geld en goederen.
De kinderen in Singaraja hebben deze
bloemen en hartjes gemaakt.
We hebben een groot aantal van deze
hartjes en lotusbloemen ingekocht en
geven deze weg in het weekend van
Moederdag. Op deze wijze steunen we
de stichting van Frans en Willemien
en alle moeders krijgen een blijvend
aandenken aan Moederdag 2010.”
Volgens Besouw is geld doneren
te onpersoonlijk en een te gemakkelijke weg. Met de actie hoopt het

Een blijvende
herinnering aan
Moederdag

Willemien van Gardingen en
Miek Besouw met de Moederdagpresentjes
De stichting Wahyu wil kinderen
in Singaraja een kans bieden op een
betere toekomst. Zo werd onlangs
een etage gebouwd op het bestaande
schoolgebouw van het doveninstituut.
Mede dankzij computers, geschonken

door basisschool ’t Reuvelt, kunnen dove kinderen uit Singaraja nu
communiceren met andere kinderen
via internet.
Voor meer informatie zie
www.stichting-wahyu.org

Nieuw in Venray:

Bedrijf

Vogel- en Zaadhandel
Stevens
Eigenaar Patrick en
Wendy Stevens
Adres
Hubertusstraat 18
Swolgen
Telefoon 06 125 113 98
E-mail
patrickenwendy@
hetnet.nl
Website Sector
Detailhandel
Start
12 september 2009

Niet goed, geld
terug!
Activiteiten:
Vogel- en Zaadhandel
Stevens verkoopt een uitgebreid assortiment vogelvoer,
medicijnen, nestkastjes,
nestmateriaal, vogelhuisjes,
vogelkooien en broedblokken.
Ook concentreren we ons op de
in- en verkoop van vogels.
Regelmatig hebben we tamme
parkietjes uit eigen kweek te
koop, deze kunnen we in een
totaalpakket aanbieden, met
kooi en voer. In de wintermaanden kan men bij ons terecht
voor wintervoerpakketten,
duivensnoepzaad, strooivoer en
voederhuisjes.

Onderscheidend vermogen:
Wij bieden kwaliteitsvoer en
hygiëne en we zijn betrouwbaar. Niet goed, geld terug!
Klantvriendelijkheid vinden we
erg belangrijk. Vogel- en
Zaadhandel Stevens is ontstaan
vanuit een hobby. Met name de
kennis van vogels werd
overgedragen van vader op
zoon Stevens. Er hebben zich in
de regio slechts enkele bedrijven toegelegd op in- en
verkoop van vogels met het
daarbij behorende voer. Onze
kracht bestaat uit de kennis van
vogels en alles wat daarbij
komt kijken wanneer iemand
besluit een gevleugelde vriend
te nemen.

Moederdag
aanbieding

Meubeloutlet
Bankstellen, banken en
hoekbanken voor
te gekke prijzen!

Vogel- en Zaadhandel Stevens

Doelgroep:
Liefhebbers van vogels.

bedrijf op extra aandacht voor de
stichting Wahyu.

De presentjes die worden weggeven, zijn hartjes en lotusbloemen
die van bijzonder hout zijn gemaakt.
Willemien van Gardingen: “Nadat
de figuurtjes vervaardigd waren, zijn
deze opgestuurd naar Grubbenvorst.
Kinderen van basisschool ’t Reuvelt
hebben ze daarna beschilderd.” De
basisschool onderhoudt nauwe banden
met Wahyu en heeft het project van
Frans en Willemien tot project van het
jaar gemaakt. “Het is geweldig hoe
een bedrijf, de school en onze stichting
samenwerken,” zegt Willemien met
zachte stem.

Starters
in de regio

Aardbeien
bavaroise vlaai

Pocketvering
matrassen met 50% korting

Ook bankstellen met kleine schoonheidsfoutjes
met nog hogere kortingen!
Open: woensdag en donderdag van 10.00 tot 18.00 uur, vrijdag
van 10.00 tot 19.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur

Zit-axi - Raadhuisstraat 38, Venray - T 06-28241646

(bladerdeegbodem,aardbeien
bavaroise en verse aardbeien)
Openingstijden showroom:
- vrijdag 16.00 - 20.00 uur
- zaterdag 10.00 - 16.00 uur
- overige dagen op afspraak
Steenstraat 68 - 5981 AG Panningen - Tel.: 077-3082609
Mobiel: 06-55336245 - www.lendersparket.nl

8 personen e 9,95

LOTTUM - WELL
Tel. 077-4631690 -Tel. 0478-503702
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15 VRAGEN aan Cees Derks

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

Naam:
Cees Derks
Leeftijd:
16 jaar
Woonplaats:
America
Waar zit je op school?
Ik zit nu in het examenjaar van het
VMBO, op het Dendron College in Horst.
Wat is je favoriete muziek?
Veel rock en metal, maar ik luister zo
goed als alles.
Wat is je favoriete film?
Dat zijn er meerdere: onder andere
Pulp Fiction, The Hurt Locker en verder
films waar ik om kan lachen.
Wat wil je later worden?
Geen flauw idee! Ik weet nog niet
echt wat ik wil. Ik ben me nog aan het
oriënteren.
Wat is je favoriete drankje?
Warme chocomelk met slagroom en
bier, dat gaat er in als koek.
Waar ga je uit?
Bijna altijd naar de keet, alleen als er
ergens iets leuks te doen is, dan ga
ik daar met mijn vrienden heen. Veel
hangt af van het moment, plannen doe
ik zelden.
Wat zou je aan jezelf willen veranderen?
Eigenlijk niet zo heel veel, misschien
een beetje minder eigenwijs zijn, maar
ik ben wel tevreden met mezelf.

Melkfles of
Duo-Penotti

Cees met vrienden bij zijn favoriete stek in America
Wat maakt je woonplaats speciaal?
De naam: America! (it’s all in the name,
n’est pas?)
Wat zou je willen veranderen aan je
woonplaats?
Niets, ik vind het goed zo. We moeten
niet steeds dingen willen veranderen,
wat goed is gewoon laten zoals het is.

Waar gaat jouw droomreis naar toe?
Het liefst naar de andere kant van de
wereld, met name Nieuw Zeeland lijkt
me wel wat.
Hoeveel vrienden heb je op hyves?
Meer dan in het echt, 321.
Wat is je favoriete eten?
Frietjes met spare ribs eet ik graag,

daar mag je mij voor wakker maken.
Welke hobby’s heb je?
Voetballen, Jong Nederland en met de
jongens bij de keet zitten.
Naam van je favoriete (huis)dier?
Wij hebben thuis twee varkens genaamd Willem en Louk, dat zijn mijn
favorieten.

Bierspektakel
in OJC Knor

OJC Knor in Meterik staat
zaterdag 8 mei in het teken van
Das Bierfest. Gedurende deze avond
worden verschillende bierspellen
gespeeld. Teams van vier strijden
om de winst. ‘Het is handig om
van tevoren de keelgatspieren flink
te belasten, zodat ze op de avond

Mies&Flo
Column

lekker kunnen uitrusten; dan hoef je
het er alleen nog maar in te schudden’, zo adviseert de organisatie de
deelnemers.
De muzikale bijdrage aan dit
spektakel levert Puch Maxi uit
Ysselsteyn. De entree kost 3 euro, de
deuren zijn open vanaf 20.00 uur.

ORIGINEEL MOEDERDAG
CADEAU!
Ga voor onze moederdag aanbiedingen naar
www.bamboehanddoeken.nl
Nu tijdelijk GRATIS thuis bezorgd!*
*Regio Horst-Venray-Venlo
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Alles alvast geregeld voor een
perfecte zomer: ingeslagen bikini’s,
zonnebrillen, teenslippers, zwoele
zomerjurkjes en een geweldig
uitzicht op een strand vol hotties
vanaf ons balkon in het bruisende
centrum van Lloret de Mar. Het
enige wat nog ontbreekt is die
goddelijk bruine tint. Onze
lichamen zijn namelijk nog te
vergelijken met de melkflessen uit
de supermarktkoeling. We krijgen
het al benauwd bij het idee, wij
paraderend over de boulevard van
Lloret als twee oer-Hollandse en
vooral witte meisjes tussen alle
goudgebruinde lichamen die zo uit
de nieuwe clip van Beyoncé geript
zouden kunnen zijn. Om dit
genante scenario te voorkomen
moest er een oplossing komen, en
wel snel! Daar zaten we dan, op de
grond midden in de drogist voor
het rek met tientallen potjes,
tubes, spuitbussen en alle andere
bruin-zonder-zon producten die ons
stuk voor stuk een prachtige bruine
tint beloofden. Met een tevreden
glimlach op ons gezicht liepen we
met een tube bruin-zonder-zon, die
met veel zorg was uitgekozen, de
winkel uit. Binnen de kortste keren
zouden wij er al uitzien als echte
Spaanse Chica’s! Achteraf gezien
veel te enthousiast, begonnen we
diezelfde dag nog met smeren. Om
vervolgens de volgende ochtend
elkaar wakker te maken met een
hysterische gil. Duo Penotti, daar
waren we mee te vergelijken. Het
was een ramp, bruine strepen
overal verspreid over ons lichaam!
Benen die in een keer een
duidelijke scheiding tussen vooren achterkant hadden staken onder
ons, een stuk minder zwoele,
zomerjurkje uit. Handen die aan de
binnenkant bruiner waren dan aan
de buitenkant en tenen die er uit
waren gaan zien alsof we ze een
jaar niet meer gewassen hadden.
Toen we de boosdoener er nog
eens bij pakten en de bijsluiter nog
eens goed doorlazen kwamen we
erachter dat we een aantal
dingetjes door ons enthousiasme
helemaal vergeten waren. “Scrub
uw lichaam eerst goed glad”, Oeps!
“Wrijf alles goed uit en bouw op
met dunne laagjes” Ai, het was
toch hoe dikker hoe bruiner? “Na
gebruik, uw handen drie keer grondig met zeep wassen”. Deze
belangrijke informatie hadden wij
ook over het hoofd gezien. We
geloven best dat bruin zonder zon
kan zorgen voor de perfecte bruine
huid, voor de zorgvuldige smeerders onder ons. Toch hebben wij
besloten dat het geleidelijk bruin
worden door lekker te luieren in de
zon meer voor ons is weggelegd!
Mies&Flo

06
05

cultuur 11

Clash of the Cover Bands

Publieksprijs voor
Epic Fail

Foto: Jordi Caris

In muziekcafé Blok 10 in Horst was zaterdag 24 april een extra selectieronde van The Clash of the Cover Bands. Vijf geselecteerde bands speelden
voor een plaats in de regionale halve finales die in september van dit jaar
van start gaan. Winnaar was Bad Medicine uit Nederweert. De Horster rockcoverband Epic Fail wist zich echter als publiekswinnaar te plaatsen.

Truckrun expositie in BiblioNu Horst
Van 8 tot 29 mei is in BiblioNu Horst een expositie te zien met foto’s van de Truckrun 2010. De foto’s zijn
gemaakt door Jordy Caris. Hij fotografeerde de Truckrun in opdracht voor een lifestyle magazine. De expositie
is te bezichtigen in de bibliotheek te Horst, Librije 60, tijdens de reguliere openingstijden.
Publiekswinnaar Epic Fail uit Horst
Epic Fail was de eerste band die het
podium mocht bemannen. De plaatselijke favoriet wist met nummers van
onder andere Blur, Snow Patrol en The
Dandy Warhols het publiek goed te
bespelen en legde beslag op de meeste
publieksstemmen. Daardoor plaatste de
vijfmansformatie zich bij de beste twaalf
bands van Limburg en kwalificeerde zich
voor de volgende ronde ‘on the only
road to Paradiso’. De halve finales voor
Limburg worden in oktober gehouden in
De Bosuil in Weert. De andere acts
waren de Bon Jovi tributeband Bad

Medicine uit Nederweert, soulcoverband B2Loose uit Valkenburg, popcoverband Winoman uit Bilthoven en de
nederpop-coverband SOwieSO uit
Alphen. Bad Medicine bleek uiteindelijk
beste band van deze voorronde. De vijf
mannen uit Nederweert speelden een
sterke set met nummers als Runaway,
Livin’ On A Prayer en het indrukwekkende Bed Of Roses. De vakjury wees de
band aan als winnaar, maar ook bij het
publiek scoorde Bad Medicine hoog. Ook
deze band gaat door naar de halve
finales in De Bosuil in Weert.

Siersmeedwerk en buttons
maken in De Locht
De smeden en hun leerlingen van Museum De Locht in Melderslo
stoken zondag 9 mei hun vuren weer hoog op. Vervolgens demonstreren
zij hun vaardigheid en creativiteit in het maken van siersmeedwerk.
Andere creatieve medewerkers van het museum helpen kinderen die dag
bij het maken van buttons. De demonstraties beginnen om 13.00 uur.

Begeleidingsband
Gerard van Maasakkers

De Vaste Mannen in
Cambrinus
Het podium van Cambrinus in Horst is zondag 9 mei voor de Vaste Mannen.
De Vaste Mannen is de begeleidingsband van Gerard van Maasakkers. Het is
echter ook de band van Bart de Win die behalve met Van Maasakkers ook veel
met anderen werkt. Hij presenteert zijn nieuwe cd The Simple Life. Het concert
begint om 16.00 uur.
Bart de Win is singer-songwriter.
Invloeden uit blues, country, jazz, gospel
en pop zijn hem net zo vertrouwd als het
Brabantse leven. Dat Bart de Win mooie
nummers schrijft was veel insiders al
bekend. Hij is er nu mee voor de dag
gekomen. Het resultaat is The Simple
Life. De teksten van de nummers zijn
direct, zonder poespas en De Win heeft
ze veelal in een ontspannen americana
jasje gegoten. De term americana alleen echter zou afbreuk doen aan de
veelzijdigheid van deze muzikant, die
zich moeiteloos in vele muziekstijlen
uitdrukt. Voor de opnames van The
Simple Life volgde hij zijn hart. Hij liet
zich inspireren door de vroege voorbeel-

den uit zijn jeugd - Don Williams, Don
McClean, Randy Newman - en door zijn
meer recente muzikale helden - James
Taylor, Mark Murphy, Darrell Scott en Tom
Waits. Hoewel deze invloeden onmiskenbaar hoorbaar zijn op The Simple
Life, valt De Wins eigen geluid veel meer
op. Van zijn opvallende timing en zijn
warme bariton tot zijn sensitieve spel op
piano, rhodes en accordeon, alles ademt
een prettige, zich niet in een keurslijf
dwingende oorspronkelijkheid. Voor deze
gelegenheid treedt hij aan met De Vaste
Mannen, eventueel aangevuld met gastmuzikanten die ook op de cd meedoen.
Onder hen Bart-Jan Baartmans, Joost van
Es en Izaline Calister.

Molendag
rond
Houthuizer
Molen
Zaterdag 8 mei is het
Nationale Molendag. Bijna
veertig molens in Limburg doen
mee aan deze 37e molendag.
De molenaars laten dan de
wieken draaien en malen het
graan. Zo ook de Houthuizer
Molen in Lottum, die open is van
11.00 tot 17.00 uur. In de molen
zijn deze dag diverse soorten
meel, molenproducten en molenbroden verkrijgbaar.
Hay de Boer bakt de molenbroden vanaf 11.00 uur in
zijn mobiele oven. Ger-on-Air
draagt bij aan de sfeer met oerHollandse muziek. En voor wie
een wandelingetje wil maken
is vanaf de molen een speciale route ‘Rondje om de molen’
uitgezet.

l
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Vrijdag 7 MEi
Blok10 WEEkEnd
kick oFF

Uiteraard kunnen bezoekers ook
genieten van de reguliere tentoonstellingen in De Locht. Er zijn werktuigen
uit alle jaren te zien en is er veel
schriftelijke informatie beschikbaar.
Verder is nog tot en met 1 juli de
expositie Gewassen en Gestreken. In
de speciaal daarvoor ingerichte ruimte
wordt getoond hoe het wassen en

strijken zich in de afgelopen eeuwen
heeft ontwikkeld van puur handmatige,
zware arbeid tot het huidige wassen
met behulp van wasautomaten. Het
museum is dagelijks open van 11.00
uur tot 17.00 uur. Groepen kunnen op
afspraak ook op andere tijden terecht.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl.

Donderdag 11 mei:
(Hemelvaart)

Sinnerboy

ZaTErdag 15 MEi
”kalTSPiEl
wilhelminaplein 10 5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

Volledig verzorgd in
MFC De Zwingel.

Wilt u meer weten? Café ‘t Tunneke - St. Odastraat 9a, 5962 AV Melderslo
Tel: 077-3988225 - Mob: 06-15005433 - www.cafetunneke.nl

ZaTErdag 8 MEi
liVE on STagE
”STorMridEr
”STraTEX”
dj PEPPiE

ThE coldPlay TriBuTE

Feesten, partijen en
koffietafels, van eenvoudig tot uitgebreid.

www.debuun.nl

‘Rory Gallagher tribute’
Aanvang 18.00 uur
Entree E 5,-

12

en zo

06
05

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.

Loes Janssen
Koken met
Jan Cremers

In Hegelsom onderweg ziet onze HALLO-verslaggever een jongedame
die de hond uitlaat. Even stoppen en vragen of zij ‘Geplukt’ wil worden.
“Is dat die rubriek in dat nieuwe krantje? Dat lijkt me echt leuk om te
doen,” is haar reactie. Zo gezegd zo gedaan en bij een kopje koffie vertelt
Loes Janssen haar verhaal.

Asperges
met zalm
(amuse)

Uitgaan met
vriendinnen
vind ik heerlijk

Benodigdheden: (8 personen)
200 gram witte aspergetips
100 gram gerookte zalm
3 eetlepels olijfolie
1 eetlepel citroensap
1 teentje knoflook, geperst
8 diepe eierdopjes

Tip:
Leuk amuse
om moeder mee te verrassen

Loes en Lemmy zijn twee dikke maatjes
De 29-jarige Loes is geboren in
Meterik en woont samen met Erik
Verdellen (31) en hond Lemmy in
Hegelsom. Het dorp waar Erik is
opgegroeid. “Erik en ik wonen nu
zo’n 9 jaar samen. In Hegelsom is het
heerlijk wonen en we hebben op elke

hoek van de straat vrienden wonen.
Al onze vrienden zijn dicht bij elkaar
blijven wonen en dat voelt gewoon
goed”, aldus Loes.
Haar grootste hobby is Lemmy,
hun hond. “Lekker wandelen in de
bossen en spelen met de bal, dat is

PUZZEL

Sudoku
5

MOEDERDAG...
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4
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BLOEMENDAG!
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Voor telefonisch
bestellen: 077-3987665

3
9

Kogelstraat 62, Hegelsom
www.kogeldistel.nl

4

3

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:

1
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8

8
1

6

4

Of ze ook dit jaar met vakantie
gaan is nog niet duidelijk. “Eigenlijk
staat Cuba op de planning, gewoon
omdat er veel cultuur te snuiven is en
het ons een mooi land lijkt. Maar het
kan ook zijn dat we niet gaan en alleen een aantal muziekfestivals bezoeken, daar zijn we nog niet helemaal
uit. We bezoeken eigenlijk elk jaar wel
enkele festivals. Dit jaar staan sowieso
Pinkpop en Pukkelpop op de planning. Maar we zien wel wat we doen”,
besluit de Hegelsomse haar verhaal.
Lemmy de hond wordt ongeduldig
en wil naar buiten. Tijd voor de HALLOverslaggever om verder te gaan.

HALLO van afgelopen week: Dendron weigert stripper

Op ’t Dendron goof ’t veul kabaal,
Want enne brandwaerman leep dor de zaal.
Heej werd verbanne,
Haaj stoute planne,
Vur en spannend stripverhaal!

Leuke tips voor Moederdag:
Aspergetaartje
tongstrelend lekker

2
8

Pinkpop, Pukkelpop of
Cuba, wat wordt het?

Aardbeientaartje
ook in lieve hartenvorm

7
1

In haar vrije tijd gaat ze graag
uit met vrienden en vriendinnen in
het Horster centrum. En als ze al een
keertje thuis blijft, kijkt ze graag naar
tv-programma’s als ‘De Wereld Draait
Door, Peter R. de Vries en Reportage’.
Maar thuisblijven voor een programma
doet Loes zeker niet. Aan Amerikaanse
soaps en Jensen heeft ze een hekel en
die kijkt ze dus nooit.
Zowel Loes als Erik gaan graag op
vakantie. Zo waren beiden vorig jaar
op Aruba waar Loes voor haar studie
ooit een half jaar stage heeft gelopen.
Ze wilde nog een keertje terug om Erik
te laten zien waar ze toen woonde.
Die vakantie had alles wat een
vakantie moest hebben volgens haar.
“Humor, romantiek, actie, zon, zee en
strand. Alles wat een perfecte vakantie
nodig had”, kijkt Loes terug.

RIX LIMERICK

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.

Bloemsierkunst
De Kogeldistel

Hegelsom is een
fijne wijk van Horst
Loes woont graag in Hegelsom,
maar beschouwt het dorp meer als
een fijne wijk van Horst. “Hegelsom zit
tegen Horst aan en dat is wel ideaal.
Wat ik wel jammer vind, is dat er
weinig ruimte is voor honden. Honden
mogen bijna nergens loslopen. Ook
is er geen zwemgelegenheid voor
honden en er zijn weinig tot geen
uitlaatplekken voor honden. Voor de
rest hoor je mij niet klagen, Horst
heeft een leuk centrum, leuke winkels
en er wordt veel georganiseerd, echt
gezellig. Zo heb ik met Koninginnedag
lekker gewinkeld en een flink stuk met
de hond gewandeld. Daarna hebben
we ‘s middags gezellig met vrienden
gebarbecued.”

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

Bereiding:
· Meng in een kom de olijfolie
met het citroensap en de
knoflook tot een dressing,
voeg zout en peper naar
smaak toe;
· kook de aspergetips in een pan
met weinig water en een
beetje zout in 3 minuten
beetgaar;
· giet ze af, meng ze direct door
de dressing en laat ze afkoelen;
· snijd de zalm in 8 dunne, lange
repen;
· verdeel de asperges in 8 mooie
bundeltjes van gelijke grootte
en wikkel om elk bundeltje
een reep zalm;
· serveer de aspergebundeltjes
in de eierdopjes.

gewoonweg heerlijk.” Op sportief
vlak is Loes actief bij de Hegelsomse
korfbalvereniging ODOS. Zij is de oudste van haar team en kan nog prima
mee met de jeugd. Ze traint twee
keer per week en speelt op zondagen
wedstrijden. “Met korfbal ben ik al
begonnen toen ik 6 jaar oud was. Mijn
vriendinnetjes speelden korfbal dus
wilde ik dat ook. Op wat latere leeftijd
gingen best wel veel vriendinnen van
mij paardrijden, maar ik was toen al
helemaal verknocht aan het korfballen”, lacht Loes.
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Brioches en Croissants
volgens ambachtelijk recept

MEI-maand aanbieding:

Aardbeientaartje  5,95

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
6 mei 2010
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

College Horst aan de Maas
stelt zich voor aan Broekhuizen en Broekhuizenvorst

Welk afval wordt de komende tijd opgehaald?
Vrijdag 7 mei
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling oud papier Grubbenvorst
(in Grubbenvorst wordt oud papier op vrijdag ingezameld van 11.00 uur tot 18.00 uur)

• 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)

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de nieuwe gemeente
Horst aan de Maas wil graag kennismaken met de inwoners van alle dorpen in Horst
aan de Maas.

Zaterdag 8 mei
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen en Tienray
• Inzameling GFT-afval Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum
• Inzameling oud papier Griendtsveen,
Grubbenvorst, Hegelsom, Kronenberg en
Melderslo
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
(in Grubbenvorst wordt oud papier op zaterdag ingezameld van 09.00 uur tot 12.00 uur)

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

Bijeenkomst in Broekhuizenvorst
De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op
maandag 10 mei 2010 in Broekhuizenvorst.
De bijeenkomst in Broekhuizenvorst vindt
plaats van 20.00 – 22.00 uur in Café Zaal ’t
Dörp, Broekhuizerweg 4 in Broekhuizenvorst.
Inwoners van Broekhuizen en Broekhuizenvorst die de kennismakingsavonden willen
bezoeken zijn van harte uitgenodigd.
Programma
Het totale bezoek duurt 2 uur. In het eerste
kwartier stellen het college van B&W en
de secretaris zich kort voor aan het dorp.
Vervolgens krijgen de dorpen de gelegenheid
om zich aan het college te presenteren.
In Broekhuizenvorst geven de dorpsraad
en enkele verenigingen (KBO, Zij Aktief
Broekhuizenvorst, Zij aan Zij Broekhuizen
en Zangvereniging Con Brio) samen een
presentatie, waarin de kernen Broekhuizen en
Broekhuizenvorst gepresenteerd en gekarakteriseerd worden. Ook komen de resultaten
(op hoofdlijnen) van het leefbaarheidsonderzoek aan bod. Aansluitend is er ruimte voor
informeel samenzijn.
Aanmelden
Om een beeld te krijgen van het aantal gasten
dat wij per avond mogen begroeten, vragen
wij u vriendelijk om uw medewerking. Wilt u
a.u.b. per mail aan a.hendriks@horstaandemaas.nl laten weten of u komt. Natuurlijk kunt
u ook bellen: 077 – 477 93 71. Uiteraard bent
u ook van harte welkom zonder dat u zich hebt
aangemeld.

Vervolg bijeenkomsten
In onderstaand overzicht vindt u de data
waarop de overige kennismakingsavonden
gehouden worden, telkens op maandagavond.
Het dorp zorgt voor de invulling van het
programma. Hebt u ideeën, neem dan gerust
contact op met uw dorpsraad.
Bezoekschema
Datum/tijdstip
17 mei 2010
19.00 - 20.30 uur

21.00 - 22.30 uur

31 mei 2010
19.00-20.30 uur

21.00-22.30 uur

7 juni 2010
19.00-20.30 uur

21.00-22.30 uur

Dorp/locatie

Lottum
De Smetenhof
Grubbenvorst
Gemeenschapsaccommodatie
‘t Haeren

Meterik
Gemeenschapshuis
De Meulewiek
America
Aan de brug

Hegelsom
Basisschool
Onder de Linde
Horst
CC ‘t Gasthoes

Maandag 10 mei
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum-Noord
Dinsdag 11 mei
• Inzameling restafval omgeving GrubbenvorstNoord en Lottum-Zuid
Woensdag 12 mei
• Inzameling restafval omgeving GrubbenvorstCentrum, Evertsoord, Kronenberg en
Sevenum
• Inzameling GFT-afval Meerlo, Swolgen en
Tienray
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag
Geen inzameling
(inzameling verplaatst naar 15 mei)
Vrijdag 14 mei
• Inzameling restafval America en Griendtsveen
Zaterdag 15 mei
• Inzameling restafval omgeving Melderslo
en Horst-Zuid
• Inzameling oud papier Horst-Zuid en Sevenum
• Inzameling oude metalen Sevenum

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: Brendan v.d. Beuken

De huisvuilinzameling c.q. g.f.t.-inzameling
van 5 mei is vervallen in verband met de
5-jaarlijkse viering van Bevrijdingsdag.
De inzameling wordt ingehaald op zaterdag 8 mei.
Dit geldt voor de volgende inzamelingen:
- Restafval Horst-West, Meerlo, Swolgen en
Tienray.
- G.f.t.-afval Sevenum, Kronenberg,
Evertsoord.

Sluiting gemeentehuis
i.v.m. Hemelvaartsdag

Foto
van de
week!

Het gemeentehuis is op donderdag 13 mei
en vrijdag 14 mei a.s. gesloten in verband
met Hemelvaartsdag. Voor aangiften van
geboorten en overlijden kunt u op maandag
17 mei a.s. weer terecht.
Gemeentewerken is op donderdag 13 mei
gesloten, maar op vrijdag 14 mei geopend.
Voor dringende zaken ten aanzien van de afdeling gemeentewerken kunt u contact opnemen
via storingsnummer 06 – 23 49 82 49.

Zeven kinderkoren oefenen alvast samen voor ‘Koren in de Kern’
In totaal 32 (!) koren op 24 mei, Tweede Pinksterdag op en rond Wilhelminaplein

Gebruik tuinafvalkorven
in de voormalige gemeente
Horst aan de Maas!
De korven zijn alleen voor tuinafval
In de tuinafvalkorven wordt vaker fruit- en
tuinafval, en mest en stro van (huis)dieren
aangetroffen. Dit afval hoort niet in de tuinkorf. Al het tuinafval wordt gecomposteerd.
Op zich zou het fruit natuurlijk ook gecomposteerd kunnen worden, echter het ledigen
van de tuinafvalkorf brengt problemen met
zich mee. Rond het fruit hangt altijd een grote
zwerm bijen en/of wespen. Omwonenden,
wandelaars en met name de chauffeur
worden door deze insecten bedreigd wanneer ze te dicht bij komen met de nodige
consequenties van dien. Ook wordt groter
ongedierte, zoals ratten, door deze inhoud
aangetrokken. Mest en stro van dieren hoort
niet in de korf in verband met (stank)overlast
naar omwonenden. Doe daarom alleen uw
tuinafval in de korf!
Geen grof tuinafval in de korf
De tuinkorven zijn niet bedoeld voor grof
tuinafval, maar enkel voor het ﬁjne tuinafval
met een maximale lengte van 50 cm. Steeds
vaker worden in korven stukken groen
aangetroffen met een veel grotere lengte
(tot ca. 2 meter en al dan niet rechtopstaand).
Op het moment dat de grijper van de kraan
het tuinafval uit de korf wil samenknijpen,
kan dat niet omdat het grotere afval er dwars
tussen zit. Gevolg is dat de korf beschadigd wordt, het groenafval niet opgepakt kan

worden en de korf dus ook niet geledigd kan
worden. Het grote snoeiafval hoort dus niet
in de korf.
In plaats daarvan kunnen inwoners van de
voormalige gemeente Horst aan de Maas grof
tuinafval op zaterdag tussen 12.00 en 16.00
uur gratis naar de gemeentewerf brengen
aan de Americaanseweg 43 in Horst. U kunt
het ook tegen betaling van de transportkosten
thuis laten ophalen door de gemeente.
Houtskool en verbrand tuinafval
Restanten van houtskool of verbrand tuinafval
kan niet meer gecomposteerd worden. Dus
ook verbrand materiaal hoort niet in de korf.
Vragen, meldingen of klachten:
bel de gemeente!
Uit bewonersonderzoek blijkt dat de meeste inwoners van Horst aan de Maas zeer tevreden
zijn over de tuinkorven. Dat willen wij graag zo
houden, maar… dat kunnen wij als gemeente
niet alleen. Het succes van het tuinkorvensysteem is afhankelijk van uw medewerking!
Vandaar dit artikel, waarmee wij nogmaals uw
aandacht vragen voor een goed gebruik van
de tuinkorven.
Heeft u nog vragen over de tuinkorven,
klachten of suggesties ter verbetering? Geef
het aan ons door, zodat wij er iets mee kunnen
doen! Het telefoonnummer is 077 – 477 97 77.

Wegwerkzaamheden
De Lindweg en het kruispunt Gebr. v. Doornelaan/Veld Oostenrijk zullen op 12 mei a.s. één dag afgesloten
zijn i.v.m. asfalteringswerkzaamheden. Het verkeer zal worden omgeleid via de bekende gele borden.

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.

Anthony van Baal
Bart Engels

RAADSLID SP

Bouwvergunningen
Aanvraag reguliere bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat een aanvraag om reguliere bouwver
gunning is ingekomen voor:
• Het vergroten van de woning met en werkkamer en een dakkapel op het perceel gelegen aan
de Kapelstraat 15 te Broekhuizenvorst, door
de heer M. Tissen te Broekhuizenvorst.
• Het oprichten van een landhuis op het perceel
gelegen aan De Hees te Sevenum, door M.
Peeters te Venlo.
• Het vergroten van een clubgebouw op het perceel gelegen aan de Witveldweg te Horst, door
M.C.C. de Streekrijders te Horst.
• Het oprichten van een viaduct (kunstwerk) over
de Dorperdijk, door de Provincie Limburg te
Maastricht.
• Het oprichten van een woning op het perceel gelegen aan de van Bronckhorststraat
5 te Horst, door de fam. Teeuwsen van
Bronckhorststraat 5 te Horst.
• Het oprichten van een bijgebouw op het
perceel gelegen aan de Drie Kooienweg 32 te
Evertsoord.
• Het vergroten van een woonhuis op het perceel
gelegen aan de Steegh 3 te Lottum, door de
heer A. Thijssen te Lottum.
• Het vergroten van een woonhuis en het oprichten van een garage op het perceel gelegen aan
de Kogelstraat 21 te Hegelsom door mevrouw
E. van Rens te Hegelsom.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwin
nen bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Aanvraag lichte bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat een aanvraag om lichte bouwvergun
ning is ingekomen voor:
• Het vergroten plaatsen van een dakkapel op
het perceel gelegen aan de Vondersestraat 52 te
Horst, door J.H. Linders te Horst.
• Het plaatsen van een kunstwerk op het perceel
gelegen aan Moleneind 9 te Meerlo, door de
gemeente Horst aan de Maas te Horst aan de
Maas.
• Het plaatsen van een zonweringselement op
het perceel gelegen aan de Librije 53 te Horst,
door de fam. Driessen te Horst.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwin
nen bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

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.

RAADSLID CDA

Bekendmakingen

NAAM: Anthony van Baal
WOONPLAATS: Tienray
PARTIJ: SP
EMAIL: a.vanbaal@horstaandemaas.nl
DAAR GA IK VOOR: Een Horst aan de Maas
waar je op je oude dag niet bang hoeft te zijn
om te moeten verhuizen naar een andere
woonplaats, omdat er bij jou in je dorp geen
ouderenwoningen zijn. Waar je niet bang hoeft
te zijn dat je kind naar school moet ﬁetsen,
zonder dat er een ﬁetspad is. Waar door
verkeersmaatregelen op diverse wegen niet
meer zo snel gereden kan worden. Kortom een
veiliger Horst aan de Maas.

NAAM: Bart Engels
WOONPLAATS: America
PARTIJ: CDA
EMAIL: b.engels@horstaandemaas.nl
DAAR GA IK VOOR: Ik zet me in voor krachtige en leefbare dorpskernen voor nu en in
de toekomst. Alle aspecten, zoals woon- en
werkklimaat, veiligheid, zorg, voorzieningen
en het verenigingsleven verdienen hiervoor de
aandacht. Goede initiatieven van bedrijven,
inwoners en dorpsraden zijn belangrijk en
moeten zoveel mogelijk worden ondersteund.
Uiteindelijk moeten er heldere afwegingen worden gemaakt tussen de verschillende belangen
om tot goede besluiten te komen. 16 leefbare
dorpskernen maken samen een krachtige
gemeente.

Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende bouwvergunning is
verleend:
Reguliere bouwvergunning
• Het vergroten van een kantoorruimte op
het perceel gelegen aan de Venloseweg 14 te
Horst, door de heer P. Duchateau te Horst.
• Het oprichten van een stallingsruimte op het
perceel gelegen aan de Songertweg 2 te Horst,
door de heer B. Peters te Horst.
• Het vergroten van de smederij op het perceel
gelegen aan De Koppertweg 5 te Melderslo,
door museum de Locht te Melderslo.
• Het plaatsen van een uithangend beeldmerk
op het perceel gelegen aan de Schoolstraat 2
te Horst, door Flamingo Casino Horst BV te
Horst.
• Het slopen van een stallingsloods voor machines/werktuigen (agrarisch) op het perceel
gelegen aan de Donkstraat 6A te Meterik,
door Taco Beheer te Meterik.
Bovengenoemde bouwvergunning is verstuurd op 6 mei 2010.

• Het vernieuwen van een aanbouw op het
perceel gelegen aan de Groothorstweg 5 te
Sevenum door de heer Verstegen te Sevenum.
• Het plaatsen van een overkapping op het perceel gelegen aan de Van Bronckhorststraat 60
te Horst, door de heer P. Driessen te Horst.
• Het vernieuwen van een tuinkamer op het
perceel gelegen aan de Baron van Aerdtlaan 2
te Lottum, door de fam. JanssenHaanen te
Lottum.
Bovengenoemde bouwvergunningen zijn
verstuurd op 6 mei 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 indie
nen binnen zes weken na de dag van verzending
van de betreffende vergunning. Een bezwaar
schrift 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.
Verleende sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende sloopvergunning is
verleend:
• Het slopen van het dak van een jongveestal/
melkstal en ligboxenstal op het perceel gelegen
aan de Tongerlosestraat 31 te Sevenum, door
de heer J. Tielen te Sevenum.
• Het slopen asbestonderdelen in keuken en/of
badkamer en/of toilet op het perceel gele
gen aan de Schenck van Nydeggenstraat 8 te
Sevenum door Wonen Horst te Horst
• Het slopen van asbestonderdelen in badkamer
en/of keuken en/of toilet op het perceel gelegen
aan de Pastoor Kesselsstraat 11 te Kronenberg
door Wonen Horst te Horst
• Het slopen van dak en wanden op het perceel
gelegen aan de Hoebertweg 2 te America,
door Tielen Campers V.O.F. te America
Deze sloopvergunning is verstuurd op 6
mei 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit
is betrokken kan ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht daartegen bij het College van bur
gemeester 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.
Horst, 6 mei 2010.
De burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Bekendmaking van
aangevraagde en ver
leende vergunning(en) /
ontheffing(en)
Besluit(en)

Lichte bouwvergunning
• Het oprichten van een carport op het perceel
gelegen aan de Leemberg 11 te Tienray, door
M.P. Hein te Tienray.
• Het oprichten van een carport op het perceel
gelegen aan de Leemberg 13 te Tienray, door
N.J.L. Rongen te Tienray.
• Het plaatsen van een prieeltje op het perceel
gelegen aan Zilverschoon 3 te Sevenum, door
de heer P. Wetjens te Sevenum.

Exploitatievergunning
• De heer en mevrouw Doornkamp voor het exploiteren van Restaurant “Het Maaspaviljoen”,
Veerweg 15, 5872 AE Broekhuizen.
• Mevrouw J.M.M. Lith-Hoogland voor het
exploiteren van een kantine op Camping de
Kasteelse Bossen, Nachtegaallaan 4, 5962 PA
Melderslo.

Zwembad
de Berkel
De besluiten liggen ter inzage van 7 mei t/m 18
juni 2010. Als u belanghebbende bent kunt u
binnen zes weken na de dag van deze bekend
making (7 mei 2010) een bezwaarschrift indie
nen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend
en tenminste bevatten:
 naam en adres van de indiener;
 omschrijving van het besluit waartegen be
zwaar wordt gemaakt;
 de gronden van het bezwaar;
 dagtekening.
Het moet worden ingediend bij
 de burgemeester voor evenementen en exploi
tatievergunningen en bij
 het College van B&W voor de overige vergun
ningen / ontheffingen.

Milieu
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: Machinefabriek
Aanvrager:
Thilot Holland BV
Adres inrichting:
Hoofdstraat 11
Datum aanvraag:
2 maart 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
maatwerkvoorschriften activiteitenbesluit
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende stuk
ken liggen ter inzage van 7 mei 2010 tot en met
17 juni 2010. U kunt de betreffende stukken
inzien in de informatiehoek van het gemeen
tehuis aan het Wilhelminaplein 6 in Horst. De
openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk
aan de openingstijden van het gemeentehuis:
maandag van 8.00 tot 19.00 uur en dinsdag tot
en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor
meer informatie of wanneer u de stukken op
een ander tijdstip wilt inzien, kunt u het beste
contact opnemen met de heer J. Huijs van team
Vergunningen, tel. 077 – 477 97 77.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de inzage
termijn een beroepschrift indienen tegen deze
beschikking. Een belanghebbende kan geen
beroep instellen, indien hem redelijkerwijs kan
worden verweten dat hij geen zienswijzen naar
voren heeft gebracht over de ontwerpbeschik
king. 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 voor
ziening te treffen. Een verzoek om voorlopige
voorziening kunt u indienen wanneer u beroep
heeft ingesteld. Voorwaarde voor het toeken
nen 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 ‘sGravenhage. De voorlopige voor
ziening 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.
Horst, 6 mei 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Wet ruimtelijke ordening
Projectbesluit ex art. 3.10 Wro Ruimte
voor Ruimte woning
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend dat zij op grond van artikel

3.10 Wet ruimtelijke ordening een projectbesluit
hebben vastgesteld voor:

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

• Het realiseren van een Ruimte voor Ruimte
kavel voor één woning op het perceel kadas
traal bekend Horst, sectie T, nummer 971
(ged.), plaatselijk bekend St. Jorisweg ong. te
Hegelsom.

Dag/
Tijd

Bad

Tarief
Tarief
3 t/m 12 13 jaar
jaar
en ouder

Dag/
Tijd

Bad

Belanghebbenden die ten aanzien van het
ontwerpprojectbesluit (tijdig) zienswijzen heb
ben ingediend alsmede belanghebbenden aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
dat zij met betrekking tot het ontwerpproject
besluit geen dan wel niet tijdig een zienswijze
hebben ingebracht, kunnen tegen dit project
besluit vanaf de dag na die waarop het besluit
ter inzage wordt gelegd gedurende zes weken
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de
rechtbank Roermond, sector bestuursrecht,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het indi
enen van een beroepschrift schort de werking
van het projectbesluit niet op. Indien onverwi
jlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat
vereist, kan gelijktijdig met het indienen van
het beroepschrift een verzoek om voorlopige
voorziening worden ingediend bij de voorzien
ingenrechter van de rechtbank Roermond,
Postbus 960, 6040 AZ Roermond.

Donderdag Beide baden
6 mei
10:00-16:00

€ 3,20

€ 4,20

Woensdag Beide baden
12 mei
10:00-16:00

Vrijdag
Beide baden
7 mei
10.00-16.00

€ 3,20

€ 4,20

Donderdag
13 mei
Hemelvaartsdag gesloten

Zaterdag
Recreatiebad
€ 3,20
8 mei
en vanaf 11:45
11:00-16:00 ook het
wedstrijdbad

€ 4,20

Vrijdag
Beide baden
14 mei
10.00-16.00

Zondag
Beide baden
9 mei
11:00-15:00

€ 3,20

€ 4,20

Maandag
Beide baden
10 mei
10:00-16:00

€ 3,20

€ 4,20

De kennisgeving van het projectbesluit wordt
overeenkomstig artikel 3.11, lid 2 Wro, juncto
artikel 3.8, lid 3 Wro geplaatst in het gemeen
telijk huisaanhuis blad, in de Staatscourant,
op de gemeentelijke website en op ROonline.

Dinsdag
Beide baden
11mei
10:00-16:00

€ 3,20

€ 4,20

Het projectbesluit met bijbehorende stukken
ligt met ingang van 7 mei 2010 gedurende
de beroepstermijn van zes weken ter inzage
in de informatiehoek van het gemeentehuis,
Wilhelminaplein 6 in Horst.
Het projectbesluit treedt overeenkomstig ar
tikel 3.8, lid 5 Wro in werking met ingang van
de dag na afloop van de beroepstermijn.
Ontheffing artikel 3.6 Wro en ontwerp
bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas zijn voornemens om met toepassing van
artikel 3.6, lid 1, sub c van de Wet ruimte
lijke ordening (Wro) ontheffing te verlenen
van het bepaalde in het bestemmingsplan
‘Buitengebied Deel III’. Dit ten behoeve van de
aanvraag om bouwvergunning voor het verbou
wen van een berging tot een vakantiewoning op
het perceel kadastraal bekend gemeente Horst,
sectie H, nummer 727, plaatselijk bekend als
Zwaanen Heike 12.
De aanvraag om reguliere bouwvergunning,
tevens verzoek om ontheffing, voldoet aan
het bepaalde in artikel 10.5.4 van het be
stemmingsplan ‘Buitengebied Deel III’. Met
toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub c Wro kan
ontheffing van het bestemmingsplan worden
verleend.
Het ontwerpbesluit tot verlening van de
ontheffing en bouwvergunning en alle daarop
betrekking hebbende stukken liggen overeen
komstig artikel 31.1 van het bestemmingsplan
‘Buitengebied Deel III’ en afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht met ingang van 6
mei 2010 tot en met 16 juni 2010 voor belang
hebbenden ter inzage:
 op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur in de in
formatiehoek in het gemeentehuis van Horst
aan de Maas, Wilhelminaplein 6 in Horst;
 desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Belanghebbenden kunnen gedurende de ter
inzage termijn tegen het ontwerpbesluit tot
verlening van ontheffing en tegen de ont
werpbouwvergunning zienswijzen kenbaar
maken. Dit kan schriftelijk bij het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 6005,
5900 AA Horst, of mondeling bij de afdeling
Vergunningen.
Horst, 6 mei 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Tarief
Tarief
3 t/m 12 13 jaar
jaar
en ouder
€ 3,20

€ 4,20

€ 3,20

€ 4,20

Zaterdag
Recreatiebad
€ 3,20
15 mei
en vanaf 11:45
11:00-16:00 ook het
wedstrijdbad

€ 4,20

Zondag
Beide baden
16 mei
11:00-15:00

€ 4,20

€ 3,20

Voor verdere informatie tel 077 - 477 97 25.

Ere wie ere toekomt;

kent u iemand die
een lintje verdient?
Bijna iedereen zal bovenstaande vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want overal in
Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigenbelang, in alle
bescheidenheid. Deze mensen komen mogelijk in aanmerking voor een Koninklijke
Onderscheiding, net als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving.
Maar dan moeten ze daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt daarvoor zorgen.
Want iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje. Niet iedere voordracht
wordt echter gehonoreerd. Om in aanmerking te komen voor een Koninklijke
onderscheiding moet namelijk aan specifieke voorwaarden worden voldaan.
Mensen met bijzondere verdiensten vormen
samen het cement van de samenleving. Met
z’n allen kunnen we ervoor zorgen dat zij in
aanmerking komen voor een onderscheiding.
Dat is geen eenvoudige opgave. Maar wel
een uitdaging die het waard is aan te gaan.
Wie komt er in aanmerking voor een
Koninklijke onderscheiding?
In het verleden kwam men vooral na een
lange staat van dienst in het arbeidsproces
voor een onderscheiding in aanmerking.
Tegenwoordig is dat niet langer het geval
en wordt vooral gekeken naar bijzondere
persoonlijke verdiensten en opvallende
prestaties. Vooral vrijwilligers die zich
gedurende langere tijd hebben ingezet voor
de samenleving of die op een bijzondere
wijze voor de samenleving verdienstelijk
zijn geweest, komen voor een dergelijke
onderscheiding in aanmerking. Ook
iemand die één of meerdere bijzondere
prestaties heeft geleverd kan voor een
lintje in aanmerking komen. Als het gaat om
bijzondere prestaties binnen de werksfeer,
dan moeten deze uitgaan boven wat normaal
gesproken van iemand in een dergelijke
functie verwacht mag worden. Het gaat
dus om de persoonlijke inzet, visie en
kwaliteiten.
Aanvraagformulier
Wie overweegt een aanvraag voor een
onderscheiding in te dienen, kan bij het
bestuurssecretariaat van de gemeente een
aanvraagformulier opvragen. Aan de hand
van een vragenlijst dient men de nodige
gegevens over de te onderscheiden persoon
(decorandus) aan te leveren, waaronder een
beschrijving van de (voormalige) werkkring
en functie van de decorandus en vermelding

van de volledige personalia. Ook mag bij de
aanvraag een uitvoerige omschrijving van
de bijzondere maatschappelijke verdiensten
en activiteiten van de decorandus niet
ontbreken.
Bij de beantwoording van de vragenlijst
moet men uitgebreid en nauwgezet te werk
gaan. Alleen complete en volledig ingevulde
formulieren worden namelijk in behandeling
genomen. Het spreekt voor zich dat u bij het
inwinnen van informatie en het verstrekken
van de gegevens zorgvuldig te werk moet
gaan. Dit om te voorkomen dat de voor te
dragen persoon vroegtijdig op de hoogte is
van de voordracht.
Dien het voorstel op tijd in!
De behandeling van een voorstel
kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het
belangrijk om tijdig in actie te komen. Is
het de bedoeling dat de onderscheiding
tijdens de zogenoemde ‘lintjesregen’ voor
Koninginnedag wordt uitgereikt? Dien
het voorstel dan vóór 1 juli 2010 bij de
burgemeester in! Gaat het om een uitreiking
tijdens aan andere gelegenheid, dan moet
u het voorstel tenminste zes maanden van
tevoren naar de burgemeester sturen.
Vragen en aanvragen
Aanvraagformulieren moeten worden
ingediend bij de Gemeente Horst aan de
Maas, t.a.v. Burgemeester ir. C.H.C. van
Rooij, Postbus 6005, 5960 AA Horst of
afgegeven worden in het gemeentehuis,
Wilhelminaplein 6 te Horst, onder
vermelding van ‘vertrouwelijk’ op de
envelop. Voor vragen kunt u bellen met
het bestuurssecretariaat, mevrouw Helmie
Raedts, telefoon 077 - 477 94 08.

Commissie Samenleving
11 mei 2010
In de raadscommissie vormen raadsleden hun mening en worden raadsbesluiten voorbereid.
Bijvoorbeeld onderwerpen die eerder in een themabijeenkomst zijn besproken, maar nog niet
rijp zijn voor directe besluitvorming. De raadsleden hebben nog vragen aan het college of
er moet nog flink over gedebatteerd worden. Ook ingekomen stukken aan de raad - die door
de raad naar de commissie zijn doorverwezen - of onderwerpen die door burgers tijdens het
spreekrecht van de raad zijn ingebracht kunnen aan de orde komen. Als bewoner of organisatie
is het mogelijk om uw mening tijdens de raadscommissie kenbaar te maken aan de raadsleden
over een punt dat op de agenda staat.
Het project is gericht op de 75-jarige inwoners
van onze gemeente met als onderwerpen
wonen, welzijn en zorg.
4. Ontwikkelingen werkplein.
Een initiatief waarin diensten voor arbeid en
uitkeringen samenkomen.

De Commissie Samenleving vergadert op dinsdag 11 mei 2010 om 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis in Horst aan de Maas.
Op de agenda staan de volgende punten:
1. Opening.
2. Verslag van de commissievergadering
Samenleving van 13 april 2010.
3. Project Samen Wijzer.
Het project Samen Wijzer is een pilotproject
dat in april voor de duur van 1 jaar gestart is.

5. Toelichting en advies Hoofdlijnennotitie
harmonisatie subsidies.
In de commissie is er ruimte voor discussie
over een aantal voorstellen en keuzemogelijkheden uit het concept hoofdlijnennota.
Daarnaast is er gelegenheid om vragen te
stellen over de overige onderwerpen uit de
nota.
Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen? Kom dan luisteren op dinsdag 11 mei
2010 vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Bij gelegenheid van Koninginnedag 2010 zijn op donderdag 29 april in Horst aan de Maas 12 koninklijke onderscheidingen verleend. Op de foto poseren de kersverse gedecoreerden met burgemeester
Kees van Rooij.
V.l.n.r.: Arnold Jacobs, Wilma Tiesen - Jegerings, Toon van As, Ger van Enckevort, Annie Peelen Lemmen, burgemeester Kees van Rooij, Gert Alards - Vullings, Martien Janssen, Huub van Gassel,
Jan Mooren, Huub Vousten, Piet Coenders en Jos Boots.

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

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

Informatiehoek
Geopend:
Maandag van 08.00 tot 20.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 .
Op afspraak:
Buiten de openingstijden kunt u tijdens
kantooruren terecht na afspraak.
Gemeentewerf
Americaanseweg 43, 5961 PC Horst,
tel. 077  477 95 10.

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

Brandweer
Voor spoedmeldingen belt u het landelijke
alarmnummer 112. Overige hulpaanvragen kunt
u melden aan de regionale alarmcentrale in Venlo
via tel. 077  356 56 56. Beide telefoonnummers
zijn 24 uur per dag bereikbaar.
Afspraak maken voor aanvragen/
verlengen reisdocumenten
U kunt voor woensdagmiddag tussen 13.30 en
16.15 uur een afspraak maken voor het aanvragen
van een paspoort of IDkaart/rijbewijs. U kunt de
afspraak via het callcenter (tel. 077 - 477 97 77)
indienen of via een digitaal formulier.
Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat u bij de
afdeling Burgerzaken een geldig legitimatiebewijs
(paspoort/id-kaart of rijbewijs) nodig hebt.
Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdag
en donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.

kom!

RAADSFEITEN
EDITIE 6 MEI 2010

Gewijzigde indeling raadzaal

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering van 27 april 2010
Op dinsdag 27 april vond een openbare
gemeenteraadsvergadering plaats.
De volgende zaken kwamen aan de orde.
Burgerpodium
De heer A. de Bruin vroeg de gemeenteraad
om een onafhankelijk onderzoek in te stellen
door het NIOD naar de waarheidsvinding over
mevrouw A. van der Helm Kaufhold tijdens
de tweede wereldoorlog in Sevenum. De
meerderheid van de raad sloot zich aan bij

De gemeenteraad van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas bestaat uit
27 raadsleden, verdeeld over 5 politieke
partijen. Tot nu toe zaten de raadsleden
tijdens bijeenkomsten in de raadzaal in
een grote kring. Dat is veranderd.
Het nadeel van een kring was dat men, ook
als fractie, ver uit elkaar zat. Een ander nadeel was dat enkele raadsleden met de rug

Column
De raadsfracties laten om de beurt in
Raadsfeiten hun licht schijnen over een
actuele gebeurtenis middels een column.
Deze keer is aan het woord: D66

D66 wil vooral uw
volksvertegenwoordiger zijn
De raad heeft een aantal taken. Voor D66
is die van volksvertegenwoordiger de
belangrijkste. Voor een kleine oppositiepartij is er weinig eer te behalen in het
stellen van kaders gezien de overmacht
van de coalitiepartijen. Voor de coalitie
is het collegeakkoord het kader en dus
is er nauwelijks ruimte voor andere
voorstellen.
D66 concentreert zich op haar rol van
volksvertegenwoordiger en controleur
van het college. Wij willen daarvoor op de
hoogte blijven van wat er leeft. Wij houden
onze oren en ogen open en hebben besloten voortaan elke eerste zaterdagmorgen
“spreekuur” te houden in de bibliotheek.
De informatie, die wij zo krijgen, is vaak
cruciaal voor onze positiebepaling en onze
inbreng in de raadsvergaderingen. En die

naar het publiek toe zat. Om die reden is
de indeling in de raadszaal onlangs aangepast (zie foto). Hierdoor is het ook mogelijk
geworden om de wethouders direct in de
vergaderkring een plaats te geven.
En er staat nu ook een spreekgestoelte
voor de inwoners vlak bij de publieke
tribune, waardoor men letterlijk het publiek
achter zich krijgt.
is vaak kritsch. Dat is niet gemakkelijk.
Kritiek op bestuuders wordt niet gewaardeerd, maar wij menen op die manier onze
verkiezing waar te maken.
Zo ageren wij, samem met vele burgers,
tegen de bouw van megastallen in het
buitengebied. Al tijdens de verkiezingscampagne hebben wij gepleit voor open
overleg met alle betrokkenen, inclusief de
LLTB, over het beleid voor de intensieve
veehouderij. Ook in de raad hebben wij
dat naar voren gebracht. Tot nu toe is het
resultaat mager, maar wij houden vol. De
huidige “loopgravenoorlog” leidt tot niets.
Zeker nu de uitbreiding van boerenbedrijven elders is beperkt, zijn wij extra attent,
omdat een open landschap en een goede
volksgezondheid voor ons belangrijk zijn.
Bij de stemming over de lopende begroting
hebben wij uiteindelijk voorgestemd, ook al
hadden wij op onderdelen kritiek. Wij hebben daarbij aangegeven welke aspecten
bij de volgende begroting beter moeten
worden ingevuld. Het gaat om zaken, die
ook in ons verkiezingsprogramma staan,
zoals meer verkeersveiligheid en zonneenergie, verbetering van de dienstverlening
aan burgers en bedrijven en beleid om de
bevolkingskrimp op te vangen.
Voor D66 ligt daar onze uitdaging voor de
komende periode.
Henk Kemperman
fractievoorzitter van D66

Op de Laak aan dat deze brief beoordeeld
wordt bij de bestaande plannen rondom de wet
maatschappelijke ondersteuning.
Het aandachtspunt van de D66-fractie over
het inpassingsplan Greenportlane neemt
het college van B&W mee bij de afdoening
daarvan.
Verslagen raadsvergadering 16 maart en 6
april 2010
Beide verslagen werden vastgesteld.

het standpunt van het college. Dit standpunt
houdt in dat een dergelijk verzoek alleen

Gemeenschappelijke Regeling (GR)

gehonoreerd wordt als er een breed draagvlak
bij de bevolking is.

Werkvoorzieningschap NLW
De raden van de deelnemende gemeenten

Spreekrecht raadsleden

in de GR Werkvoorzieningschap NoordLimburg West (NLW) hebben in 2008 de

Raadslid S. van Loo maakte van zijn
spreekrecht gebruik om uitingen over hem en
de fractie Essentie te weerleggen over het
IHLWGDWKLM]HOIHQKHW¿HWVSDG%URHNKXL]HQ
‘gebruikt’ zou zijn om kiezers te trekken tijdens
de gemeenteraadsverkiezingen van 2009.
Verder pleitte de heer Van Loo voor een
gedegen onderzoek naar de voor- en nadelen
van voor- en nascheiding bij de inzameling van
plastic afval en vervolgens te komen tot een
weloverwogen keuze.
Raadslid Bouten vroeg met de variant
“WIMBY” (Welcome in my backyard)
om in samenwerking met de JAMBA’s
(JongerenAmbassadeurs) een
skatevoorziening te realiseren op het terrein
voor de ANCO.

kadernota “De Klant centraal” vastgesteld.
Hieruit volgden actiepunten voor de invoering
van de modernisering Wsw (Wet sociale
werkvoorziening). Één van deze actiepunten
was het aanpassen van de GR van het
Werkvoorzieningschap NLW. De raad heeft
unaniem ingestemd met het wijzigingsvoorstel.

En raadslid Hoeijmakers uitte zijn zorgen
over de gang van zaken rondom de realisatie

De gemeenteraad ging unaniem akkoord met
het voorstel tot vaststelling van de Lokale

van accommodaties in Broekhuizen en
Broekhuizenvorst.

verordening rechtspositie wethouders.

Rechtspositie wethouders
Volgens de wet moet de raad regels
vaststellen voor de tegemoetkoming in of
vergoeding van bijzondere kosten en andere
¿QDQFLsOHYRRU]LHQLQJHQLQYHUEDQGPHW
het wethoudersambt. Toegezegd werd om
het D66-verzoek (publicatie van onkosten
door wethouders) in het college van B&W te
bespreken.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen

Uitbreiding Intensieve veehouderij Tienray
B&W van de voormalige gemeente Meerlo-

Er waren geen schriftelijke vragen die
mondeling beantwoord moesten worden.

Wanssum hebben op 13 januari 2009
ingestemd met het doorlopen van een

In het kader van actieve informatie vanuit
het college informeerde wethouder Selen

bestemmingsplanprocedure voor uitbreiding
van de pluimveehouderij van Van Leendert BV

de gemeenteraad dat in de commissie
samenleving van 13 april een toelichting
is gegeven op de stand van zaken van het
WWZ-project Sevenheijm en de verbouw van
De Wingerd in Sevenum. En dat inmiddels de
opdracht tot gunning is gegeven.

op de locatie Mackayweg 4 in Tienray.
De gemeenteraad heeft na enig overleg - met
meerderheid van stemmen - het voorstel
‘bestemmingsplan uitbreiding intensieve
veehouderij’ vastgesteld.

Ingekomen stukken
Naar aanleiding van de ingekomen
stukken werden vragen gesteld die door de
collegeleden beantwoord werden.
Aan de raad wordt - op verzoek van de fractie
van Essentie – toegezegd dat het antwoord
aan de briefschrijver (over het niet behandelen
van zienswijzen bij Bestemmingsplan
Buitengebied deel 3) ook aan de raad ter
kennis wordt gebracht.
Wethouder Op de Laak zei naar aanleiding
van de vraag van de SP-fractie over de
administratieve lastenvermindering (bijzondere)
bijstand, dat zij kennis heeft genomen van
deze informatie. De gemeente Horst aan de
Maas gaat na of de gemeente kan leren van
deze informatie.
Op de vraag van de SP-fractie over het
subsidieverzoek voor CVA-getroffenen
(hersenbloeding/herseninfarct) gaf wethouder

Begroting 2010 Regio Venlo
In 2004 zijn de gemeenten Venlo, Venray,
Helden, Horst aan de Maas en Gennep een
samenwerkingsverband onder de naam Regio
Venlo aangegaan, gericht op economische
structuurversterking in Noord-Limburg. De
gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met
de begroting 2010 Regio Venlo.

Wilt u meer weten over wat besproken
is tijdens de raadsvergadering: op www.
horstaandemaas.nl kunt u de videobeelden
van de raadsvergadering bekijken. Dat kan
al daags na de betreffende vergadering.
Nadat het verslag van de vergadering is
vastgesteld (in de volgende vergadering),
kunt u de vergadering in het digitale archief
raadplegen als videobestand en ook als
schriftelijk verslag.
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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.

Bij ons is het gras écht
groener!

Gert AlardsVullings

Toon van As

Jos Boots

Melderslo
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Horst
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Horst
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Voor Gert Alards-Vullings was
het een verrassing toen haar vier
kinderen op donderdagmorgen
opeens voor de deur stonden.
“We hebben nogal wat kippen en
’s morgens kwam een van mijn
kinderen eieren halen. Daarna
kwam de volgende, die moest ook
eieren hebben, en de derde, en de
vierde. Toen zei mijn zoon dat ik
mee moest naar het gemeentehuis
en dat ik een lintje zou krijgen.
Ik zei: ’Wat een kwats, doe niet zo
raar.’ Ik moest wel even een traantje wegpikken.”
Het lintje komt totaal onverwacht voor Gert Alards-Vullings.
“Er zijn zoveel mensen die iets
bijzonders doen. Bij de bijeenkomst in de raadszaal heb ik goed
geluisterd naar de toespraak van de
burgemeester, en het klopt wel wat
hij allemaal opnoemt.” In die toespraak vertelde Kees van Rooij dat
Alards-Vullings al meer dan vijftig
jaar actief is in het vrijwilligersleven
in Melderslo. Bij de carnavalsvereniging, de voetbalclub, als bestuurslid
van de lokale afdeling van
De Zonnebloem, bij Museum
De locht en als dirigent van het dameskoor in het dorp. Het is een hele
lijst, maar voor haar is het allemaal
heel normaal. “Ik kan gewoon geen
nee zeggen. Als ik ergens tijd voor
heb, dan help ik mee. Ik doe het
graag, ik kan toch niet stilzitten.”

Horstenaar Toon van As moest
op 29 april ’toevallig’ toch op het
gemeentehuis zijn. Als molenaar
en adviseur van de stichting Molen
Eendracht Maakt Macht in Meterik
was hij samen met voorzitter Hans
Steenmetz uitgenodigd voor een
bespreking over de molen.
“Toen we het gemeentehuis
binnenliepen, viel me al op dat er
oranje gebak in de raadszaal stond,
maar daar dacht ik verder niet bij na.
Op een gegeven moment moest er
een kopie van iets worden gemaakt
en Hans vroeg of ik meeliep. Ik vond
dat vreemd. Er zijn toch genoeg kopieerapparaten op het gemeentehuis en
waarom moet je dat met twee man
doen? Toen we langs de raadszaal liepen, zag ik enkele andere mensen die
bij de molen betrokken zijn en mijn
familie. Toen begon het me te dagen.”
Van As werd met zijn lintje geëerd
voor het werk dat hij al 29 jaar voor
de Meterikse molen doet. Hij is niet
alleen molenaar en beheerder van
de molen, maar geeft ook lessen aan
andere Limburgse molenaars. Dat hij
voor zijn vrijwilligerswerk een lintje
krijgt, moet Toon van As nog even
verwerken.
“Ik realiseer me wel dat ik wat
goede dingen heb gedaan voor de
molens. Voor mij is het belangrijker
om te weten dat er mensen zijn die
het werk zo waarderen dat ze de
moeite hebben genomen om mij voor
te dragen voor een lintje.”

“Eerlijk gezegd wist ik een dag
van te voren al dat ik een lintje
zou krijgen”, vertelt Jos Boots uit
Horst. “Ik merkte de laatste dagen
al dat er wat loos was. Als ik op de
29e ergens naartoe wil gaan, maar
anderen zeggen dat je met hen
mee moet, dan valt het toch op.”
Toch was de aanvraag van het lintje
lang geheim gebleven. “Ik heb zelf
ook eens een lintje voor iemand
anders aangevraagd, dat duurt
zeker driekwart jaar. Daar heb ik nu
allemaal niets van meegekregen.
Ik kijk ieder jaar of er tussen de
gedecoreerden een bekende zit.
Als je er dan ineens zelf tussenzit,
is dat een geweldige ervaring.
Zeker omdat je er niet zelf voor
kunt zorgen. Iemand anders moet
het allemaal in gang zetten.”
Jos Boots is de enige binnen
de groep gedecoreerden van 29
april die zich Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau mag noemen.
Hij vindt het erg bijzonder dat hij
ridder is geworden. Hij denkt dat
het komt doordat hij ook veel werk
buiten de gemeente Horst aan
de Maas heeft gedaan. Zo was hij
naast mede-oprichter van Museum
De Locht actief binnen Groei &
Bloei, Kom in de Kas Noord-Limburg
en Tuinbouw Businessclub ZuidNederland en zet hij zich in om de
asperge landelijk onder de aandacht van consumenten te brengen.

Voor diverse opdrachtgevers zoeken wij

(taxi)chauffeurs op oproepbasis*

voor ca 10-20 uur per week voor het vervoeren van o.a. zieken. Werktijden zijn in overleg maar altijd overdag of in vroege avond.
Deze functie is uitermate geschikt voor iemand graag nog een aantal
uren per week bezig is. Heb jij rijbewijs B en ruime rij ervaring, dan
hebben wij een leuke baan. Taxipas is gewenst, maar niet noodzakelijk. Eventueel kan een opleiding verzorgd worden.

Klusjesmannen en meewerkend voorman*

32-40 uur per week. Voor het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden, zoals metsel- en stucwerk, tegelzetten en timmerwerk. Heb jij
ervaring en vind je het leuk verschillende werkzaamheden uit te voeren, neem dan snel contact met ons op.
De meewerkend voorman stuurt het team klusjesmannen aan, verdeelt het werk en neemt zelf ook werkzaamheden op zich.

Dierverzorger varkenshouderij*

Bij een bedrijf in Ysselsteyn. Je bent verantwoordelijk voor de verzorging van de zeugen, van kraamstal tot dekstal. Daarnaast zorg je voor
de vleesvarkens en controleer je de dagelijkse voeropname en de gezondheid. Kun je zelfstandig werken en ben je per direct beschikbaar,
neem dan snel contact met ons op.

Medewerker vollegrondsgroenteteeltbedrijf*

Voor een bedrijf met name gespecialiseerd in prei. Tot de werkzaamheden behoren tractorwerk, machinewerk zoals het spitten van het
land en machinaal planten en assisteren bij het rooien. Daarnaast
controleer je op het wassen en schoonmaken van prei, verricht je
loodswerkzaamheden en alle andere voorkomende werkzaamheden. Hierin werk je nauw samen met de eigenaar. Houd jij van aanpakken, heb je afﬁniteit en ervaring met deze werkzaamheden, dan
hebben wij een baan met goede toekomstmogelijkheden.
*Voor deze functie geldt een vaste aanstelling bij gebleken
geschiktheid.

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

Van der Hulst
Rozenkwekerijen B.V.
Moederdag 2010
Het restaurant waar u kunt genieten van originele
Italiaanse gerechten en onze exclusieve pizza’s

MOEDERDAG

Een zeer uitgebreide 3-gangen brunch van 12.00 tot 15.00 uur
Prijs € 17,50 pp; kinderen van 4 tot 11 jaar halve prijs
Reserveren gewenst
Voor meer info bel ons op 077-3989089
of kijk op onze website www.larondine.nl

In verband met Moederdag zijn wij
op zaterdag 8 mei van 7.30 tot 17.00 uur geopend.
Assortiment
Aqua! (lila roze) l Colandro (oranje) l El Toro (rood)
Emerald (groenwit) l Red Colandro (rood) l Avalance+ (wit)
Red Naomi! (rood) l Tara (geel) l Deep Water (tweekleurig roze)

Zondag 9 mei

Carbootsale in Horst
Rommelmarkt

Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 9.00-12.30 uur en 13.00-16.30 uur
zaterdag: 9.00-13.00 uur

van 8.30 tot 16.00 uur

Hazenkampweg 25, 5964 PE Meterik,
tel. 077-464 20 97 (nabij spoorlijn Sevenum-America)

Kasteellaan, Horst
Entree 2 euro,
tot 12 jaar gratis
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Piet
Coenders

Ger van
Enckevort

Huub van
Gassel
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Arnold
Jacobs

Annie PeelenLemmen

Lottum
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Evertsoord
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sevenum
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Meerlo
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Meerlo
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Net als Toon van As had ook Piet
Coenders uit Lottum op 29 april een
vergadering op het gemeentehuis
over de Houthuizer Molen. Althans dat
dacht hij.
“De secretaris van het bestuur
van de molen in Lottum zat in het
buitenland en vroeg of ik in zijn plaats
met de gemeente wilde vergaderen
over parkeerplekken bij de molen.
Zonder erg ging ik naar het gemeentehuis en daar kwam mijn zoon me al
tegemoet. De hele familie zat binnen.
Ik wist echt van niets, maar mijn
vrouw wist het al veertien dagen, dus
dat heeft ze goed geheim kunnen
houden. Je zou zeggen dat het toch
een keer uitlekt.”

Een vergadering op het
gemeentehuis is blijkbaar een populaire smoes om een aanstaande
gedecoreerde naar de raadszaal te
krijgen. Ook Ger van Enckevort uit
Evertsoord werd op die manier naar
Horst gelokt.
“Ik moest donderdagmorgen
om tien uur vergaderen over
een subsidie voor het gemeenschapshuis de Smelentos hier in
Evertsoord. Ik had die ochtend al
een vermoeden dat de vergadering
wel eens niet door zou gaan.
Ik wist al dat iemand anders eerder
ook eens met een gelijksoortige
smoes naar het gemeentehuis was
gehaald en toen ik in de krant las
over de lintjesregen, wist ik het
eigenlijk al.”
“Het blijft toch een verrassing”, vervolgt Van Enckevort.
“Het is bijzonder om door iemand
uit de gemeenschap te worden
voorgedragen voor een lintje.” Die
voordracht kwam uit het bestuur
van Stichting Gemeenschapshuis
in Evertsoord. Van Enckevort is zelf
al sinds 1983 bestuurslid en vanaf
1993 voorzitter van de stichting.
Daarnaast was hij in de jaren
negentig afdelingsbestuurslid van
de melkafzetcoöperatie Campina,
zit hij in het bestuur van Stichting
Overlegplatform Evertsoord en was
hij jarenlang bestuurslid van de
plaatselijke voetbalclub.

Het organiseren zit bij Huub van
Gassel uit Sevenum blijkbaar in de
familie. Zelf was hij jarenlang actief
in de politiek en zat hij in diverse
besturen, maar ook zijn kinderen
kunnen er wat van. “Een aantal jaren
geleden heb ik mijn bedrijf overgedragen aan mijn zoon. Die vertelde
dat een oud-collega uit Reusel zijn
bedrijf ook had overgedaan aan zijn
zoon en dat we waren uitgenodigd
voor een receptie op 29 april. Mijn
vrouw en ik stonden rond tien uur
klaar voor vertrek toen mijn zoon
binnenkwam en vertelde dat de reis
naar Reusel niet doorging: ‘we gaan
naar Horst, je krijgt een lintje’. Het
was een perfecte smoes, want ook
mijn vrouw wist van niets.”
Ook na de officiële ceremonie
op het gemeentehuis hadden de
kinderen nog van alles voor Huub van
Gassel in petto. Om het verkrijgen van
het lintje te vieren, ging Van Gassel
samen met zijn familie een hapje
eten bij Nieuw Kronenbergerhof.
“Ik had die avond eigenlijk repetitie
van het mannenkoor, maar heb me
vanwege het lintje maar afgemeld.
Toen we tijdens het eten bij het toetje
waren aanbeland, kwam een van de
kleinkinderen naar me toe en vroeg
of ik mee naar buiten wilde komen,
naar een schuur aan de overkant van
de weg. Toen ik daar kwam, stond
het hele mannenkoor er opgesteld
en brachten ze een uitgebreide
serenade.”

Meerlonaar Arnold Jacobs had
er totaal geen idee van dat hij een
lintje zou krijgen. Sterker nog, hij
kon op 29 april helemaal niet op het
gemeentehuis zijn, want hij stond
op de camping in Herkenbosch.
“We gingen op maandag op
vakantie met vrienden. Op woensdag zegt die vriend tegen mij ‘ik
heb goed en slecht nieuws. Je moet
naar huis, maar het goede nieuws is
dat je een lintje krijgt.’ Ik vond zo’n
lintje helemaal niet nodig, maar we
zijn toch maar naar huis gegaan. Ik
kan moeilijk zeggen dat ik niet kan.”

Annie Peelen-Lemmen was al van
plan om naar de lintjesceremonie in
de raadszaal te gaan. Namens het
kerkbestuur ging ze samen met de
pastoor naar het gemeentehuis om
erbij te zijn als collega-bestuurslid
Arnold Jacobs een lintje krijgt. “Ik zat
al bijna aan het gebak toen ik opeens
mijn eigen familie binnen zag komen.”
Annie Peelen-Lemmen had nooit
durven denken dat er ooit een lintje
voor haar zou worden aangevraagd.
“Ik dacht dat zo’n lintje alleen voor
mensen in hoge functies was.”
Haar werk voor diverse verenigingen en stichtingen in Meerlo heeft
er echter toch iemand van overtuigd
om de aanvraag voor een onderscheiding in gang te zetten. En zelf ziet ze
in dat ze behoorlijk actief is geweest.
“De burgemeester zei al in zijn
toespraak: ‘jij kunt geen nee zeggen’.
Ach, ik ben blij dat ik wat heb kunnen
doen voor de gemeenschap.”

’Moet dat?’
Er zijn zoveel mensen
die vrijwilligerswerk
doen
Coenders zit al sinds de jaren
zeventig in allerlei besturen en commissies in de regio. Ondanks de lange
lijst van beklede functies zag hij het
lintje niet aankomen. “Ik vind het erg
wonderlijk. In eerste instantie dacht ik:
’moet dat?’ Er zijn zoveel mensen die
vrijwilligerswerk doen.” Voor hem is
het werken voor de gemeenschap een
soort verslaving geworden. “Ik ben
een dorpsmens”, aldus de gedecoreerde Coenders.

Het goede
nieuws is dat je
een lintje krijgt
“Ik was lange tijd tegen het
verlenen van lintjes. Voorheen
kreeg je een lintje als je 40 jaar als
ambtenaar had gewerkt, terwijl
het gewoon een betaalde baan
is. Als je een lintje krijgt omdat je
vrijwilligerswerk doet, dan vind ik
het prima.” Dat vrijwilligerswerk
heeft Jacobs wel gedaan. Zo zit hij
in verschillende besturen van de
parochies en de heemkundekring in
de voormalige gemeente MeerloWanssum. En ondanks dat hij aanvankelijk het verlenen van lintjes
niet zo zag zitten, is hij erg blij dat
hij er eentje heeft gekregen.

Ach, ik ben blij
dat ik wat heb
kunnen doen voor de
gemeenschap
Dagen na het opspelden van het
lintje is Annie-Peelen nog steeds onder de indruk. “De hele kamer ligt vol
met bloemen en presentjes, iedereen
belt me om me te feliciteren en overal
waar ik kom word ik aangesproken.”

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

kies voor couNselliNg!

Maandag 10 mei opent
-Brooks Fashionhet

maashotel

Cuisine de la Meuse
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de wijnen veranderen van smaak en kleur:

‘genieten aan de Maas’

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

Jonge Trendy Damesmode op de
Kerkstraat 5 in Horst
Openingsactie: 10% korting
op de gehele collectie (geldig t/m 15 mei)

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

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

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

20

lintjesregen

Martien
Janssen
Broekhuizenvorst
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Martien Janssen uit
Broekhuizenvorst is sinds jaren actief
binnen voetbalclub SVEB, als jeugdleider, scheidsrechter en sinds 2000
als leider en scheidsrechter van het
G-elftal van de club. Ook is hij sinds
het begin in 1996 betrokken bij
Funpop. Al vanaf het begin maakt
hij deel uit van de kerngroep van dit
openlucht festival voor mensen met
een verstandelijke beperking. Ook
Janssen was met een smoes naar het
gemeentehuis gelokt. “Ik zou deelnemen aan een ambassadeursoverleg
van de Maasdorpen op het kantoor
van de Rabobank in Horst. Bij binnenkomst zei de directeur dat er nog een
ambassadeur in het gemeentehuis zat
en we daar naartoe zouden gaan. Zo
kwam ik in de raadszaal terecht.”

Er zijn genoeg
mensen die het meer
verdienen dan ik
Het lintje kwam als een grote
verrassing voor Martien Janssen. “In
het begin dacht ik: ‘waarom ik’. Er zijn
genoeg mensen die het meer verdienen dan ik. Achteraf ben ik er toch wel
een beetje trots op dat ik een lintje
heb gekregen.” Janssen heeft
het verkrijgen van de onderscheiding
‘s avonds gevierd met familie, vrienden
en natuurlijk leden van de voetbalclub
en vrijwilligers bij Funpop waar hij zich
al die jaren voor heeft ingezet.

Jan Mooren
Meerlo
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Afgelopen weekend was een
groot feest voor de familie Mooren
uit Meerlo. Niet alleen werd Jan
Mooren benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau, hij vierde zaterdag ook nog eens zijn vijftigjarige
huwelijk. Jan Mooren zag het lintje
al een beetje aankomen op de 29e.

Het voelt alsof je
een lot uit de loterij
hebt gewonnen
“Ik had al gehoord dat de lintjesregen er weer aan zat te komen.
Er zou een statiefoto worden gemaakt, maar toen ik zag wie er allemaal op de foto moest, begon er
iets te dagen.” De plechtigheid in
de raadszaal mocht niet al te lang
duren, want in Meerlo stond de
fanfare al klaar om een serenade te
brengen aan de drie gedecoreerden
uit het dorp. Voor die vereniging
zet hij zich al meer dan dertig jaar
in, waarvan 23 jaar als bestuurslid.
Daarnaast stond hij aan de wieg
van de Rutbach-Kapel uit Meerlo.
Jan Mooren vond het krijgen
van een lintje altijd iets dat ‘wel
aardig’ was. Maar nu hij er zelf
eentje heeft, is het toch speciaal.
“Het voelt alsof je een lot uit de
loterij hebt gewonnen. Het doet me
wel wat. Vooral ook de waardering
die het uitstraalt.
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Wilma Tiesen- Huub
Jegerings
Vousten
Sevenum
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Wilma Tiesen-Jegerings was op
de 29e april van Sevenum naar Horst
gekomen om met de familie foto’s
te laten maken. “Mijn man is pas
jarig geweest, ik ben zaterdag jarig
en we zijn in het najaar veertig jaar
getrouwd. Daarom moesten er foto’s
worden gemaakt. Toen we bij Foto
All-In in Horst kwamen, stonden alle
kinderen en kleinkinderen al klaar.
We moesten een stukje lopen en toen
we bij het gemeentehuis aankwamen, vroeg ik: ‘moeten we hier foto’s
maken?’ Ook eenmaal binnen viel het
kwartje bij mij nog niet. Pas bij de
koffie vroeg ik me af of het die dag
niet ook de lintjesregen was. Pas toen
begon het te dagen.”

Het was een
fantastische dag,
mijn man en ik
hebben echt genoten
De verrassing was groot voor
Wilma Tiesen, al had ze nog niet helemaal door uit welke hoek de aanvraag
voor een lintje kwam. “Pas later zag
ik op de tribune van de raadszaal het
bestuur van de drumband zitten en
wist ik dat het van hen kwam.” De
drumband maakte later die dag het
feest compleet door een serenade te
brengen voor de gedecoreerde. “Het
was een fantastische dag, mijn man
en ik hebben echt genoten.”

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

Kronenberg
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Het complot om Huub Vousten
te verrassen, begon al op de avond
voor de lintjesregen, tijdens de
repetitie van de fanfare waar
Vousten lid van is. “Tijdens de
repetitie belde een directeur van
een klant me op. Ik neem mijn
telefoon altijd op, dus toen ook.
Hij hing een wazig verhaal op van
iets dat we die middag al hadden
besproken. Ik was wel even bezig,
waardoor de voorzitter tijd had
om de rest van de fanfare op de
hoogte te brengen van het lintje
dat ik zou krijgen.”
Op de dag van de lintjesregen
zelf was het de compagnon van
Vousten die ervoor zorgde dat
Huub Vousten op het gemeentehuis terecht kwam. “We zouden
naar Venlo rijden om de strategie
van ons bedrijf te bespreken. Toen
we echter bij de snelweg uitkwamen, reed hij de oprit gewoon
voorbij. Bij het gemeentehuis
aangekomen, zag ik de auto’s van
mijn familie al staan en begon
het me te dagen.” Huub Vousten
is blij verrast met zijn medaille,
maar met een dubbel gevoel. “Er
zijn mensen die veel meer voor de
samenleving doen, bijvoorbeeld
voor gehandicapten of daklozen.
Mijn werk voor verenigingen is ook
wel belangrijk, maar het zijn altijd
verenigingen waar ik zelf ook lid
van ben.”

Wegens verbouwing 25% of meer
korting op potterie en glas
Witveld Boembinders
Steenstraat 20, Horst
Hortensia‘s (125 soorten)
Ook veel srt. viburnum en andere
heesters (ook op stam) Hosta’s , vaste
planten (ook niet alledaagse) v.a. € 1,00
Klimop, grassen en bamboe.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg, Maasbree
Open op zaterdag, van 9.30-16.30 uur
of bel: 0640327108/ 0774653283
Moederdag-aanbieding 3 bossen tulpen
voor € 5,- Fam. Klomp, Nieuwe Peeldijk 35,
America. Tel.: 077-4641380
Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
HEERLIJKE VERSE ASPERGES
Mts Verhaeg Kranestraat 38 Horst
Tel 077 3986590

DE 3VROUWEN

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Bouw en hout in goede handen!
Bij Sijbers bouw- en timmerbedrijf legt
u bouw en hout in goede handen. Maar
vandaag de dag zijn we niet alleen maar
bezig met onze handen: we hebben in
de eerste plaats aandacht voor onze
klant. Want hoezeer we ook ons hart
leggen in een project, uiteindelijk is het
úw droom!

Sijbers bouw- en timmerbedrijf bestaat 25 jaar. Die
tijd hebben we goed benut door onszelf voortdurend
te ontwikkelen. De timmerwerkplaats van weleer is
uitgegroeid tot een modern all round bouwbedrijf.
Grotere verbouw-projecten en renovaties nemen we
vakkundig voor onze rekening. Dit jaar heeft Marcel
De Hees 70b

5976 NJ Kronenberg

Sijbers bovendien de leiding over het bedrijf officieel van
zijn vader overgenomen. Als mede-eigenaar bepaalde
Marcel al sinds 1996 in toenemende mate het gezicht
van het bedrijf. Dezelfde liefde voor het vak en échte
aandacht voor de mensen voor wie we werken. Uw
wensen met onze handen realiseren, dat is onze passie!

T 077 - 467 29 64
M 06 - 223 737 83

E info@sijbersbouwbedrijf.nl
W www.sijbersbouwbedrijf.nl

opinie 21

06
05
Bespreking Poll week 16

Ik ga mijn plastic afval scheiden
Vrijwel alle gezinnen in de gemeente Horst aan de Maas hebben speciale
zakken gekregen om hun plastic afval te scheiden. De meeste stemmers op
onze poll geven aan dat ze hun plastic afval dan ook braaf apart van de rest
zullen verzamelen. Met een percentage van 84 procent lijkt het erop dat iedereen erg positief is over de nieuwe afvalzakken. Toch worden er ook enkele
kanttekeningen bij het initiatief van de gemeente geplaatst. Anet Janssen
uit Hegelsom vindt het een goed idee om plastic apart in te zamelen, alleen

twijfelt ze eraan of eens per maand ophalen voldoende is. “Als je alle plastic
in je zakje doet, is hij zo vol. Om de twee weken lijkt mij beter.” Volgens
Horstenaar Peter Rechsteiner maakt de gemeente dezelfde fouten als de
gemeente Straelen, dat al eerder een proef startte met het gescheiden inzamelen van plastic afval. Wiel Franssen uit Swolgen blijft echter positief: “Alle
begin is moeilijk en ook wennen voor iedereen. Na verloop van tijd kunnen er
dan ook positieve verbeteringen komen. Die niet waagt, die niet wint.”

Ik heb liever ieder jaar op bevrijdingsdag vrij
dan op een religieuze feestdag
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Dit jaar hebben de meesten van ons weer geluk. In veel CAO’s staat beschreven dat eens in de vijf jaar bevrijdingsdag een vrije dag is en in 2010 is
het weer zover. Mensen vragen zich vaak af waarom deze feestdag niet ieder
jaar met een vrije dag wordt gevierd, terwijl dat voor veel christelijke feestdagen wel het geval is. Dat terwijl veel mensen nauwelijks nog een religieuze
waarde hechten aan die dagen, behalve met Kerst en misschien Pasen. Sterker
nog: velen kennen de betekenis achter bijvoorbeeld Hemelvaart en Pinksteren

niet eens meer. Voor hen lijkt de verhouding tussen het aantal algemene en religieuze feestdagen scheef te lopen. De redactie van HALLO Horst aan de Maas
vraagt zich af of de mensen uit onze gemeente nog wel veel waarde hechten
aan een vrije dag op Hemelvaartsdag of bijvoorbeeld liever op de dag van de
arbeid vrij zijn. De stelling van deze week is daarom: Ik heb liever ieder jaar op
bevrijdingsdag vrij dan op een religieuze feestdag.
Geef uw mening via de website www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 17) > De nieuwe busdiensten zorgen ervoor dat uitgaan in Horst nog gezelliger wordt > eens 35% oneens 65%

9 mei moederdag

MAMA

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Hooikoorts (ook preventief!), Migraine,
Sportblessures, R.S.I., Vermoeidheid.

Ook bij: Stoppen met Roken en Overgewicht
Rob Coumans
HORST: Schoolstraat 59
ARCEN: Roobeekweg 2
www.acu-balance.nl
lid N.V.A., N.O.K.H., B.V.A.T.

tel: 077- 374 4305
tel: 077- 473 3145
acu_balance@hotmail.com
Vergoed door o.a. VGZ en CZ!

Kantoor

Wij hebben nu
verbouwingsopruiming

WAGEMANS
Persoonlijke, gedegen advisering
en begeleiding
voor uw totale onderneming!
Voor het verzorgen van:
• Financiële administraties
• Samenstellen jaarrekeningen en publicatiestukken
• Samenstellen aangiften inkomsten- en
vennootschapsbelasting
• Salarisadministraties
• Begeleiding van startende ondernemers

Steenstraat 20

5961 EV Horst

077-3985072

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

Meer nieuws?
Kijk op www.hallohorstaandemaas.nl

Cactus
Column

Skatebaan

Zo nu en dan moet je
raadsleden ook eens een
compliment geven. In dit geval
is Roy Bouten van de PvdA-PK
de gelukkige. In de raadsvergadering van 27 april jl.
lanceerde die het idee om de
lang besproken skatebaan te
vestigen naast het
sportcentrum Anco aan de
Venrayseweg. Ook met
dankzegging aan de eigenaar
van dit complex, Patrick
Bierens. Als de
verantwoordelijke wethouder
ook de problemen uit de weg
gaat is vestiging een kwestie
van een half jaar. Een
skatebaan, in normaal
Nederlands: baan voor planken
op wieltjes, is een prachtige
uitlaatklep voor jongens en
meisjes.
Ze kunnen zich daarop
uitleven en blijven daar op die
manier verre van kattenkwaad.
De naam skatebaan is een upgrading van een Nederlands
woord. Kijk in dit verband ook
eens naar het woord bridge,
pas daarbij op dat je geen
káárten zegt. Kaarten is immers
voor gewone burgers maar
bridgen, van oorsprong een
kaartspel voor notabelen en
andere, ver van Willem en
Ingrid afstaande hoogintellectuelen, komt echter
steeds meer tot de gewone
man of vrouw. Alleen als je de
termen ziet waarmee dit spel is
omgeven krijg je de kriebels.
Bijvoorbeeld: “tegen drie SA
(Sans Atout) startte West
klaverdame. Oost kan zijn
negen slagen niet incasseren
omdat de harten blokkeren...”
En zo gaan deze cryptische
termen door, ook al snap je er
de ballen van, het klinkt fraai.
Wanneer je in een ruimte komt
waar een bridgedrive (club
partijtje) wordt gespeeld loop
je hollend weer naar buiten,
durf het niet om hardop
“goedendag”te zeggen, je
wordt de deur uitgekeken!
Nee, het spelen van een potje
pesten of jokeren is veel
gezelliger en als er daar een
Boer op tafel komt (kaart of
cola), is de sfeer toch
uitstekend en nog veel
belangrijker , je mag er práten!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Animo voor bowlen in competitieverband onder druk

Sport en gezelligheid gaan hand in hand
De bowlingsport is al decennialang bekend. Bijna iedereen heeft tijdens een uitje met familieleden,
vrienden of collega’s wel eens een poging op de bowlingbaan gewaagd. Aparte schoenen aan en grip krijgen
op de ballen met daarin drie gaten voor de vingers. Gezelligheid troef. Maar wist u dat er in Horst ook
wekelijks op drie avonden in competitieverband wordt gespeeld?

Ruud Jenniskens (37) kwam
bij toeval met de bowlingsport
in aanraking. Ruim vijftien jaar
geleden kreeg hij de vraag van
enkele vrienden om samen met
hen een team te vormen dat deel
ging nemen aan een bedrijven- en
vriendencompetitie. Jenniskens
raakte al snel verslaafd aan het
spelletje. De teams spelen vanaf
september tot en met juni in
verenigingsverband bij OHBC (Open
Horster Bowling Competitie).
“Een competitie waarbij twee
poules afwisselend op de dinsdagen donderdagavond spelen en
die in juni eindigt nadat de beste
teams van beide poules kruisfinales
hebben gespeeld.”
De bedrijven- en vriendenteams
spelen om de twee of drie weken.
Daarnaast is de vereniging BC
Freetime, waarvan Ruud Jenniskens
ook deel uitmaakt, al twintig jaar
actief. Elke woensdagavond speelt
hij met een vaste partner tegen een
ander koppel. Wat beweegt Ruud
om wekelijks de bowlingbaan op
te zoeken?
“Bowling is echt een
gezelligheidssport. Je kunt het
vergelijken met cafésporten als
biljarten en darten. Naast de
sportieve prestatie hoort er ook
een drankje bij. Ik ben van nature

Speciale voorjaarsactie
Ontharen bikinilijn en onderbenen

nu

€300,-

Ontharen oksels

nu

€120,-

Behandeling met de modernste (laser)technieken door dermatologen,
huidtherapeuten en verpleegkundigen van VieCuri Medisch Centrum.
De Huidlaserkliniek biedt u behandelingen voor:
•
•
•
•
Dr. Suzanne
Verleisdonk-Bolhaar
dermatoloog

overbeharing
couperose en wijnvlekken
overmatig zweten
microdermabrasie

VieCuriVitaal
Merseloseweg 130
5801 CE Venray
T 0478- 52 27 77
www.viecurivitaal.nl

• fruitzuurpeeling
• elektrisch epileren
• cosmetische spataderbehandeling

Kijk voor meer informatie over de Vitaal Huid- en laserkliniek op:
www.vitaalhuidlaser.nl

fanatiek. Je probeert steeds jezelf
te verbeteren, om uit te vinden
op welke manier je het best
kunt gooien. Daarnaast maakt
een gezonde rivaliteit om je
tegenstander te verslaan deze sport
zo boeiend.”
Tijdens de competities
wordt er gespeeld volgens een
systeem waarbij voor elke speler
een zogenaamde ‘handicap’ is
vastgesteld. Een puntenscore die
ervoor zorgt dat getalenteerde
spelers gelijkwaardig spelen ten
opzichte van minder begaafde
bowlers.

Bowling is
volwaardige sport
Wie dacht dat bowlen niet
meer is dan het rollen van een
bal op de baan heeft het mis.
Ruud Jenniskens, die voortdurend
kampt met een tegenstribbelende
linkerknie, kan erover meepraten.
“De inspanning wordt weleens
onderschat. Mijn linkerbeen is het
standbeen. Bij het gooien komen
nogal wat krachten vrij en die
werken door op mijn knie. Daar heb
ik, vooral in weken waarin ik twee
avonden bowl, een dag later flink
last van.”
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Feestdag op 13 mei met toernooi en feestavond

Darters De Beurs 3
Damesvoetbal RKSV Melderslo kampioen
viert zilveren jubileum
Op 13 mei vieren de dames van RKSV Melderlso met recht feest. Het is immers maar weinig damesteams
gegeven om 25 jaar aaneengesloten actief te zijn binnen KNVB-competitieverband.

Dartclub De Beurs 3 uit Horst heeft het kampioenschap behaald in de
4e divisie B. Vorige week werd, met nog één wedstrijd te gaan, de titel
veiliggesteld met een overwinning tegen DC De Bascule 8 uit Velden.

De kampioenen van DC De Beurs 3

Wilma Backus (blauw hesje) voetbalt al 24 jaar mee met de dames van Melderslo
Terug in de tijd. Naar de jaren
dat damesvoetbal in Melderslo nog
in de kinderschoenen stond. Je had
er de Christiegirls en de
Paradijsladies. Damesteams die
ontstaan waren vanuit het plaatselijke cafévoetbal. Mariëlle Verstraaten
is al 24 jaar lid van RKSV Melderslo
en was in die dagen lid van de
Paradijsladies, een team dat vooral
voor de lol voetbalde. Ze had echter
grotere ambities.
“De Christiegirls, die waren pas
echt fanatiek. Samen met hun trainer
Math Derkx besloten deze dames
vijfentwintig jaar geleden om zich
aan te melden bij de plaatselijke
voetbalclub. Ik werd later gevraagd
om bij het team te komen spelen.”
Wilma Backus, inmiddels ook 24 jaar
lid, moest eerst thuis nog een
hindernis nemen. “Ik zat hier in
Melderslo bij korfbal. Dat vonden
mijn ouders toch meer geschikt voor
een meisje. Maar thuis deed ik niets
liever dan voetballen met mijn
tweelingbroer.” Ze was duidelijk met
het voetbalvirus besmet en
uiteindelijk mocht Wilma toch op
voetbal gaan.

Zwangerschappen
moeten worden
afgeschaft
Dames die voetballen? Dat riep
in het begin nogal wat vraagtekens
op bij de voetballende heren. Maar
de acceptatie liet niet lang op zich
wachten. In het derde seizoen kon
het damesteam al het eerste kampioensfeest vieren. Na al die jaren zijn
Wilma en Mariëlle nog steeds actief
bij de club. Wilma (41) speelt als
middenvelder nog elke week haar
partijtje. Mariëlle (43) moest twee
jaar geleden definitief afhaken vanwege hardnekkige knieproblemen.
Zij zorgt als commissielid voor de
ledenadministratie. Want leden… die
kwamen en gingen in de afgelopen

25 jaar. Wilma daarover: “Je ziet bij
iedere damesvoetbalafdeling die
golfbewegingen. Jaren waarin veel
spelers actief zijn en dan ineens is
er krapte. Dames haken af vanwege
blessures, werk of zwangerschappen.” Mariëlle valt haar lachend
bij: “Die zwangerschappen moeten
eigenlijk afgeschaft worden. Dat leidt
achteraf heel vaak tot vervelende
bekkenproblemen.”

Leden werven met
pamfletten
Daar waar omliggende kerkdorpen het damesvoetbal met regelmaat ter ziele zagen gaan, bleven de
vrouwen in Melderslo onafgebroken
actief. Soms was daar in tijden van
forse krimp fikse actie voor nodig.
“Op een gegeven moment hebben
we in het dorp pamfletten opgehangen om nieuwe spelers te werven
en we spraken dames aan tijdens
de kermis of met carnaval”, zegt
Mariëlle. De laatste jaren zit het
damesvoetbal weer in de lift. Het
damesteam van Melderslo telt op dit
moment maar liefst 19 speelsters die
in leeftijd variëren van 14 tot 41 jaar.
En voetbalverenigingen uit dorpen
als Horst, Broekhuizenvorst, Sevenum
en Grubbenvorst presenteren
tegenwoordig ook weer voltallige
damesteams.
Het Melderslose damesteam
promoveerde vorig jaar van de zesde
naar de vijfde klasse. “We werden
geen kampioen maar de KNVB bepaalde dat de vier teams die als hoogste
waren geëindigd, moesten promoveren. Nu bungelen we onderaan in de
vijfde klasse, dus het ziet ernaar uit
dat we ons jubileumfeest straks met
een degradatie moeten vieren”, aldus
Wilma. Maar dat er met recht feest
gevierd mag worden in Melderslo, dat
staat buiten kijf. Op Hemelvaartsdag,
donderdag 13 mei, zal er eerst een
vier-tegen-viertoernooi worden
gespeeld waarbij ook oud-leden zullen

meevoetballen. Aansluitend wordt
er een feestavond gehouden in de
kantine van de voetbalclub.

Het kampioensteam van DC De
Beurs bestaat uit Jules Paulissen,
Glenn Derks, Ralf Joosten, Mark
Meulen, Roel Hagens en Dave
Schouten. Het team speelde al
vanaf wedstrijd één mee om de

bovenste plaatsen en stond na zes
wedstrijden op de eerste plaats.
Deze leidende positie werd gestaag
uitgebouwd met het kampioenschap
als resultaat en promotie naar de 3e
divisie.

24
Clubs
Grubbenvorst

Gezamenlijk werken
aan grote
zeskamp
Vijf organisaties uit
Grubbenvorst gaan samenwerken
bij het op touw zetten van een
grote zeskamp. GFC ’33,
Aspargos, De Pijts, Jeugdclub het
Groene Woud en Stichting
Grubbenvorst Promotion willen
gezamenlijk de organisatie van
de zeskamp op zich nemen.
Op 5 juni vindt het sport- en
spelevenement plaats.
Aan de zeskamp kunnen alle
inwoners uit de gemeente Horst
aan de Maas deelnemen. De zeskampdag bestaat uit een ochtendprogramma voor kinderen van 8 tot
en met 12 jaar en vindt plaats van
10.00 tot 12.00 uur.
Het middagprogramma is voor
iedereen vanaf 13 jaar en duurt van
13.00 tot 16.00 uur. De zeskamp
wordt gehouden op het ruiterterrein van ruiterclub ‘De Pijts’ in
Grubbenvorst.
Voor meer informatie of aanmelding zie www.zeskamp.grvorst.nl
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Lustrum Floriade Euregio Golftoernooi
Op golfcomplex de Golfhorst in America werd afgelopen maandag voor de vijfde keer het startsein gegeven
voor het Floriade Euregio Golftoernooi. Een toernooi waaraan drie Nederlandse en drie Duitse golfclubs meedoen.
De laatste wedstrijd wordt op 4 oktober gespeeld.

Een van de deelnemende teams aan het Floriade Euregio Golftoernooi in America
FloraHolland is hoofdsponsor van
het toernooi dat eigenlijk meer weg
heeft van een kleine golfcompetitie.
Er vinden zes toernooien per jaar
plaats, drie in Duitsland en drie in
Nederland. De eerste wedstrijd van

een nieuw toernooi-jaar vindt altijd
op de Golfhorst in America plaats. De
Nederlandse clubs die meedoen aan
het Floriade Euregio Golftoernooi zijn:
de Golfhorst uit America, Roobeek uit
Arcen en Bleijenbeek uit Afferden.

Vanuit Duitsland doen de clubs Op de
Niep uit Neukirchen-Vluyn, Wildenrath
uit Wegberg en Schloss Haag uit
Geldern mee.
Nel de Swart namens de stichting Floriade Euregio Golf: “Een team

bestaat uit 12 personen en aangezien er zes verenigingen meedoen,
strijden 72 golfers om de punten. Een
kleine vijftig golfers spelen daarnaast een wedstrijd maar die dingen
niet mee naar de FloraHolland
Wisselbeker. Dit is een grote bokaal
die na elke wedstrijd wordt uitgereikt
aan het best scorende team. Bij een
volgende wedstrijd van het Floriade
Euregio Golftoernooi wordt de beker
opnieuw ingezet. In 2012, wanneer
we de laatste wedstrijd hebben
gespeeld, mag de club die over de
afgelopen zeven edities van het
toernooi het best scoorde de beker
houden.”
Of na 2012 het toernooi een
vervolg krijgt is nu nog niet duidelijk.
Hoofdsponsor FloraHolland hoopt van
wel. Rutger Lommen, vestigingsmanager FloraHolland Venlo: “We onderzoeken de mogelijkheden om ook na
de Floriade het toernooi te kunnen
voortzetten. Er lopen op dit moment
gesprekken met Veiling Rhein-Maas
in Herongen. Wanneer ook zij het
toernooi een warm hart toedragen,
kunnen we wellicht ook na 2012 het
toernooi continueren.”
Voor de meeste deelnemers aan
het Floriade Euregio Golftoernooi is
winnen niet het belangrijkste.
De golfers maken vooral van
de dag gebruik om hun netwerk uit
te breiden en nieuwe contacten te
leggen.
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Biljartkampioenen
Meterik
Het eerste team van biljartclub ’t Kruuspunt uit Meterik is onlangs
kampioen geworden. De mannen krijgen op vrijdag 7 mei een receptie
aangeboden in het clublokaal van Café ’t Kruuspunt in Meterik.
De receptie vindt plaats van 20.00 tot 21.00 uur.

Melderslo F1 kampioen
Afgelopen zaterdag zijn de voetbalspelertjes van RKSV Melderslo F1 kampioen geworden. In de laatste
zenuwslopende wedstrijd tegen Blerick F2 werd met 5-2 gewonnen en het kampioenschap binnengehaald.
Peter Craenmehr, Walter van den Hout,
Theo Martens, Leo Vissers en Sef van Rengs
De biljarters uit Meterik doen
het goed. Het team bestaat uit
Peter Craenmehr, Walter van den
Hout, Theo Martens, Leo Vissers en
Sef van Rengs. De biljarters spelen
in de B-klasse van de biljartbond
Horst-Venray. Het is voor de tweede
keer op rij dat het eerste team van
Meterik kampioen wordt in de
B-klasse.
Teamleider Walter van den Hout:
“Bij veel andere sporten volgt na het
behalen van een kampioenschap
promotie naar een hogere klasse.
Bij de biljartsport is dit niet altijd het
geval. In de B-klasse mag een speler
maximaal 25 beurten doen over het

minimum aantal te behalen punten
van 50. Dit komt neer op een gemiddelde van 2 punten (caramboles) per
beurt. Wanneer ons team naar de
A-klasse zou promoveren, heeft diezelfde speler slechts 20 beurten tot
zijn beschikking. In feite dient hij dan
een hoger gemiddelde (moyenne)
op het groene laken te realiseren.
Je kunt de biljartsport dan ook niet
vergelijken met andere sporten. Je
speelt je eigen wedstrijd en bij winst
scoor je punten voor het team en dat
maakt biljarten zo interessant.”
Het team uit Meterik zal naar alle
waarschijnlijkheid ook het volgende
seizoen in de B-klasse uitkomen.

Ruitersportweekend
in Sevenum
Sevenum staat komend weekend weer in het teken van de ruitersport. Zaterdag en zondag doet een groot
aantal deelnemers mee aan het Ruitersportweekend. Het evenement wordt georganiseerd door Ruiterclub
Bucephalus en Ponyclub Die Sevenrijders.

Het aantal inschrijvingen is volgens
de organisatie boven verwachting.
Daarom is besloten om voor zondag
een extra springterrein aan te leggen. Daarmee komt het totaal aantal
springterreinen op vier. In de hoogste springrubrieken verschijnen veel

Griendtsveen E1 kampioen
Het voetbalteam van Griendtsveen E1 is vorige week dinsdagavond kampioen geworden. Tegen Meterik E2 werd met 8-2
gewonnen. Griendtsveen moest minimaal gelijkspelen of
winnen van Meterik om het kampioenschap veilig te stellen.

bekende namen uit de paardensport
aan de start, waaronder Mathijs van
Asten, Dennis Evertse, Tim Hendrix,
Aniek Poels en Piet Raijmakers. Tweede
Kamerlid Raymond Knops komt de
prijzen uitreiken. Op zondag wordt er
een paard en pony spektakel gehou-

den, waarbij een jeugdige Sevenumse
ponyruiter een team vormt met een
ervaren profruiter. Daarnaast kan het
publiek zich op manege D’n Umswing
aan de Peelstraat in Kronenberg vermaken met paintballdemonstraties, springkussens en diverse hapjes en drankjes.

Wittenhorst F7 kampioen
F7 van Wittenhorst is kampioen geworden. De pupillen wonnen na een spannende kampioenswedstrijd met
2-0 van Volharding F6.
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Wegkruis in Kronenberg herrezen
Voor Ha-Tha yoga (zachtere vorm)
en Ashtanga yoga (pittige vorm)
Ook yoga voor ouderen en voor
mensen met een bewegingsbeperking
door bijvoorbeeld reuma.

Op de hoek van de Venweg en de Blaktdijk in Kronenberg is een oud herkenningspunt nieuw leven ingeblazen.
Op de plek waar meer dan honderdvijftig jaar geleden al een kruis stond, heeft pastoor Lauvenberg er zondag een
nieuw wegkruis ingezegend.

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

Cateringservice
Jolanda Pouwels

Voor al uw: koude schotels
koude en warme buffetten

Terug op de
oorspronkelijke plaats

Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl
Freek Selen onthult samen met andere kinderen uit de familie het nieuwe wegkruis
Wegens verbouwing 25% of meer
korting op potterie en glas
Witveld Boembinders
Steenstraat 20, Horst
Ze zijn er weer, uit de volle grond:
Sfeervolle rommelmarkt met
gezellige veiling zondag 16 mei van
11.00 tot 14.30 uur. Entree € 1
Aanvang veiling 12.00 uur.
Snuisterijen, electronica, servies.
Voor iedereen is er wel iets leuks.
Terrein UVB Dijkerheideweg 4 Horst.

In 1999 is het wegkruis door een
storm echter zwaar beschadigd.
Omdat het beeld in zo’n slechte
staat verkeerde is ook dat wegkruis
weggehaald en uiteindelijk terechtgekomen bij Sjaak Pubben, zoon van
de maker
Twee jaar terug ontstond het
initiatief voor een nieuw wegkruis.
Gontje Aerts-Janssen: “Op een dag
kwam Klaas ter Horst van stichting
Kruisen en Kapellen in Sevenum
langsgereden en vroeg of op deze
kruising ooit een wegkruis had
gestaan. Ik kon dat bevestigen,
maar vertelde hem er ook bij dat het
oorspronkelijk niet in de tuin bij nummer 13, maar bij nummer 15 stond,
en dat als ik het voor het zeggen
had het ook daar weer terug moest
komen. Toen is het zaakje gaan rollen
en ik heb de huidige bewoner van
mijn ouderlijk huis, mijn neef Gerard,
ervan weten te overtuigen plaats in
zijn tuin vrij te maken.”

Volgens de overlevering stond
in 1856 al het eerste kruisbeeld bij
de kruising. Gontje Aerts-Janssen
kan zich nog uit haar eigen jeugd
herinneren dat het kruis in de tuin
van haar ouderlijk huis op Blaktdijk
15 stond. “Het was toen al een oud
kruis, het hout was bijna vergaan.
Het had een gebeeldhouwd corpus.

Rond de oorlog had je hier in het
dorp dokter Lorraine. Die had in
de gaten dat het om een kostbaar
corpus ging.

Het kruis moest goed
worden bewaard
Hij wist mijn ouders ervan te over-

tuigen dat het ergens goed bewaard
moest worden.” Op initiatief van de
dokter is het kruis weggehaald en men
heeft een nieuw betonnen beeld laten
maken door Kronenberger Thei Pubben.”
Niet alleen was er een nieuw
beeld, maar in de tijd is het kruis ook
verplaatst naar een andere hoek op de
kruising, in de tuin van Blaktdijk 13.

Er werd een nieuw kruis gemaakt;
een replica van het oorspronkelijke
gebeeldhouwde kruis dat nog steeds
in de kerk in Sevenum is te bewonderen. Het nieuwe wegkruis heeft
inmiddels een eigen plekje gekregen
in de tuin. Op zondag trotseerde
kleinzoon van Gontje Aerts-Janssen,
huidig wethouder Freek Selen, samen
met andere kinderen uit de familie de
regen om het nieuwe beeld te onthullen. Het wegkruis werd vervolgens
officieel ingezegend door pastoor
Lauvenberg.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06- 22 67 65 05
Pootaardappelen en zaden
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Sfeervolle rommelmarkt met
gezellige veiling zondag 16 mei van
11.00 tot 14.30 uur. Entree € 1
Aanvang veiling 12.00 uur.
Speelgoed, schilderijen, klokken.
Voor iedereen is er wel iets leuks.
Terrein UVB Dijkerheideweg 4 Horst.
Wegens verbouwing 25% of meer
korting op potterie en glas
Witveld Boembinders
Steenstraat 20, Horst
Alle Potten, Betonbeelden en cadeau
artikelen 50 % KORTING
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat
41, Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Vers uit eigen kwekerij Medinilla
(kamerplant). Iedere vrijdag verkoop
particulieren van 14.00 tot 17.00 uur,
Ivm moederdag zaterdag 8 mei geopend
van 10.00 tot 14.00 uur
Klassenweg 47 Sevenum
Sfeervolle rommelmarkt met
gezellige veiling zondag 16 mei van
11.00 tot 14.30 uur. Entree € 1
Aanvang veiling 12.00 uur.
Gebruiksvoorwerpen, DVD’s, boeken.
Voor iedereen is er wel iets leuks.
Terrein UVB Dijkerheideweg 4 Horst.

Kerkdiensten
RK Kerken
America
Broekhuizen
Broekhuizenvorst
Grubbenvorst
Hegelsom
Horst (Lambertus)
Horst (Norbertus)
Kronenberg
Lottum
Meerlo
Melderslo
Meterik
Swolgen
Sevenum
Tienray

zaterdag
8 mei
dienst
Heilige mis

Heilige mis

zondag
9 mei
tijd
dienst
19.00 Heilige mis
Heilige mis
19.15
19.00
Heilige mis
18.00 Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis

19.00
19.15

Heilige mis
Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

17.30

Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis
18.00 Heilige mis

Heilige mis

18.00

maandag
10 mei
tijd
dienst
10.00 Heilige mis
10.00

09.30
10.30 Heilige mis

dinsdag
11 mei
tijd
dienst
08.30 Heilige mis

woensdag
12 mei
tijd
dienst
08.30 Heilige mis

18.30 Heilige mis 09.00 Heilige mis
Aanbidding 09.25

10.00
10.30

donderdag
13 mei
tijd
dienst
tijd
08.30 Heilige mis 10.00

18.30 Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis

vrijdag
14 mei
dienst
Heilige mis

tijd
08.30

10.30 Heilige mis

18.30

10.30

08.30

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

Rozenkrans 18.00 Rozenkrans 18.00
Heilige mis 18.30 Heilige mis 18.30
19.00 Marialof
15.00
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Medische zorg
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

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

America
From USA

Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur
zon- en feestdagen 11.00 – 12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
7 t/m 12 mei
Tandarts Heldens - in ‘t Zandt
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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
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Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

za 8 mei 21.00 uur
Organisatie: Station America
Locatie: Station America

Horst

Stormryder en Stratex
za 8 mei 22.00 uur
Organisatie: Blok 10
Locatie: Blok 10

FOXY on tour
za 8 mei 22.00 uur
Organisatie: De Lange
Locatie: De Lange

Jacobs champignons b.v. is een moderne champignonkwekerij
die gespecialiseerd is in de machinale oogst van champignons.
Voor aanvulling van ons team
zijn wij op zoek naar;

Teeltmedewerker
en Oogstmedewerkster
Wij zoeken een energiek persoon, die goed kan samenwerken
en die met machines kan werken. Ervaring in de champignonteelt is niet noodzakelijk. Enig technisch inzicht is meegenomen.
Uren in overleg.

Truckrun expositie
za 8 tot za 29 mei
Organisatie: BiblioNu
Locatie: BiblioNu

De Vaste mannen

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met:
Jacobs Champignons B.V. Zwarteplakweg 38a, 5966 RK America
Tel: 077-4649180 of 0654797036 .

zo 9 mei 16.00 uur
Organisatie: Stichting
Cambrinus Concerten
Locatie: Cambrinus

Lottum

Nationale Molendag
za 8 mei 11.00 uur
Organisatie:
Nationale Molendag
Locatie: Houthuizer Molen

Melderslo

Siersmeedwerk en
buttons maken
zo 9 mei 13.00 uur
Organisatie: Museum De Locht
Locatie: Museum De Locht

Meterik
Das Bierfest

za 8 mei 20.00 uur
Organisatie: OJC Knor
Locatie: OJC Knor

20% korting
op alle dames- en
herenblazers
Graag tot ziens bij Mariëtte Mode
voor gezellig en betaalbaar mode winkelen.
Grote eigen parkeerplaats voor de deur.

Sevenum

●

Ruitersportweekend

●

za 8 en zo 9 mei
Organisatie: Ruiterclub
Bucephalus en Ponyclub
Die Sevenrijders
Locatie: manege D´n Umswing
Kronenberg

●

Acupunctuur
Kruidengeneeskunde
TuiNa Massage
(chinese massage)

●

Tienray

Voorheen
praktijk
Shanghai

Face Tomorrow en
Sparrow Falls
za 8 mei open 20.00 uur
Organisatie: OJC Gaellus
Locatie: OJC Gaellus

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51

Huisarts en apotheek

Acupunctuurkliniek Li & Ren
Groenewoudstraat 1-3, 5961 VD Horst
Doolgaardstraat 42, 5961 TS Horst
(vanaf juni 2010)

Tel: 06-54727021
E-mail: acupunctuurlimburg@hotmail.com
www.acupunctuurlimburg.nl

Qigong

Chinese Doctor in Acupunctuur
(Ph.D. Graad) Lid van ZHONG,
wordt vergoed door o.a. VGZ,
CZ etc. Aanbeveling van huisarts
is wenselijk maar niet nodig.

Specialisatie:
●
●
●
●

Pijnklachten
Slaap-stoornissen
Stress
Verlammingen

WEGENS SUCCES VERLENGD!

DEZE WEEK:

✂

DEZE BON LIGT IN DE WINKEL KLAAR!!

GRATIS

KORTING-CHEQUE

Korting-Cheque
EL

ACTIEWEKEN!
Keiharde extra korting op de toch al scherpste prijzen!!

MAXIMAAL 1 PER ARTIK

Minimaal tien euro (€ 10,-) oplopend tot wel

HONDERD euro

LCD - AUDIO - ELECTRO - COMPUTERS
Geldig t/m 22-05-2010. Oók in combinatie met alle andere aanbiedingen en acties!

102
CM

GARANTIE

Uitzonderlijk scherpe Full HD beeldkwaliteit (1920 x 1080p).
SRS TruSurround HD en Dolby Digital geluidsweergave.
4x HDMI digitale scartaansluiting.
Elektronische Programmagids.

9
TIMER

499
399

269

15,6”

699
599

BEELDSCHERM

2

JAAR
GARANTIE

Na inlevering Korting-Cheque

220 LITER KOEL / VRIES COMBINATIE
Handig vriesgedeelte met rooster.
Netto inhoud koelgedeelte: 165 liter.
Netto inhoud vriesgedeelte: 55 liter.
Automatische ontdooiing koelgedeelte.

L.

•
•
•
•

Razendsnelle Intel Pentium T4400 processor.
4 GB intern geheugen.
320 GB SATA harde schijf (5400 rpm).
DVD Super Multi Dual Layer, 1.3 Megapixel webcam.

1800
299 WATT
269

198

95 LITER VRIESKAST

MET GRATIS
PARKETBORSTEL

3 vriesladen waaronder een extra grote Maxibox.
Handige snelvriesfunctie.
Zeer zuinig in het gebruik.
Morsvrij ontdooien dankzij handig afvoergootje.

OP=OP!

SUPER
KRACHTIG!

95

Uitermate geschikt voor parket / laminaatvloer.
Hygiënische 3.5 liter stofzak.
Telescopische buis, uitermate wendbaar.
Actieradius van 9 meter, stofzak vol indicatie.

8.9 CM BEELDSCHERM

349
249

DIGITALE FOTOCAMERA
•
•
•
•

12,1 Megapixel, 3x optische zoom met optische IS.
HD-ﬁlms (1280x720, 30 fps) en HDMI-aansluiting.
2,5-inch PureColor LCD II-scherm.
Gezichtsdetectie technologie, ultraslank ontwerp.

299

XXL Vulopening

6 kilo =

20% extra

OP=OP!

NAVIGATIESYSTEEM

• Zelf vliegensvlug kaarten aanvullen, updaten en
aanpassen aan persoonlijke voorkeuren.
• Vereenvoudigd menu voor optimaal gebruiksgemak.
• Verzekerd van de meeste recente kaarten.
• Handig “help mij“-menu voor snelle hulp.

Inclusief
afstandsbediening

199
179

99

OP=OP!
SYNN-LUX

110 LITER KOELKAST

OP=OP!
299
249

149
SD-KAART VIDEOCAMERA

Opnemen op een SD / SDHC of MMC+ kaartje.
Schneider-Kreuznach lens met 34x optische zoom.
Unieke YouTube™ opname mogelijkheid.
Groot 6.9 cm LCD scherm, handige fotofunctie.

299
249

DVD-SPELER
GEÏNTEGREERD

169

LCD TV +
GEÏNTEGREERDE DVD-SPELER

Na inlevering Korting-Cheque

•
•
•
•

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

34x OPTISCHE ZOOM

•
•
•
•

Starttijdkeuze 3, 6 of 9 uur.
Trommel van roestvrij edelstaal.
Extra grote vulopening met 36 cm Ø.
6 kg vulgewicht, programmaverloop indicatie.

.

199
149

99

Na inlevering Korting-Cheque

ELEKTRONISCHE WASDROGER

0L

11

Digitale scartaansluiting

149

XXL

•
•
•
•

199
159

1800 WATT STOFZUIGER
•
•
•
•

488

449
349

Links/rechts
draaiende trommel

Na inlevering Korting-Cheque

ULTRASLANK NOTEBOOK

Na inlevering Korting-Cheque

HD FILMS
MAKEN!

START-UITSTEL

INTERN GEHEUGEN

OP=OP!

3x OPTISCHE ZOOM

Na inlevering Korting-Cheque

WEBCAM

HARDE SCHIJF

16

649
549

479

WASAUTOMAAT
vanaf € 245

320 GB
4 GB

.
5L

12.1 MEGAPIXELS

TOEREN

Na inlevering Korting-Cheque

5

4 Sterren
vriesgedeelte

OP=OP!

1400

599

.
5L

•
•
•
•

10 euro
15 euro
25 euro
50 euro
75 euro
100 euro

DVD-speler DVD, DVD-R(W) / +R(W), AVI, JPEG etc.
Liefst 16.7 miljoen kleuren voor prachtige weergave.
High Deﬁnition VGA weergave (1280 x 800 pixels).
Geïntegreerde TV-tuner, teletekst met 10 pagina’s geheugen.

*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

0,00%

18

Kredietsom

Maandlast

* Effectieve

looptijd

Totale

€

500

€

500,00

€

1.500

0,00%

18

€

1.500,00

€

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

€

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. tot 9 mei 2010).

JAAR

95

Waterbeveiliging

899
799

102 CM FULL HD BREEDBEELD TV

•
•
•
•

€ 150 - € 300
€ 300 - € 500
€ 500 - € 1000
€ 1000 - € 1500
€ 1500 - € 2000
groter dan € 2000

• Display voor startuitstel en resttijdindicatie.
• Elektronisch onbalans-controlesysteem.
• Meervoudige waterbeveiliging.
• Individuele temperatuurinstelling
mogelijk.

4x

OP=OP!

•
•
•
•

EXTRA
KORTING

1400 TOEREN
WASAUTOMAAT
START-UITSTEL

2

AANKOOPBEDRAG

€

500

€

1.500

€
€

44,91
51,31

15,00%
15,00%

12
36

€

538,89

€

1.847,11

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 open vanaf 11.00 uur.

HORST

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

m050510

Digitale scartaansluiting

(€ 100,-)

Bij aankoop vanaf € 150,- ontvangt u met deze korting-cheque een keiharde extra kassakorting op de toch al scherpste prijzen. Naarmate het aankoopbedrag stijgt, loopt uw korting op tot
wel € 100,-! Hiernaast ziet u hoe de hoogte van de extra kassakorting wordt bepaald:

