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Budgetwerken

Budget Wonen XXL Store
Witveldweg 100,
5961 ND Horst,
aan de A73 afslag 11
Tel. 077 - 398 02 43,
info@budgetwonenxxl.nl

0

Budget Wonen XXL Store
is gevestigd binnen
Inter Chalet

Dameskorfbalclub ODOS uit Hegelsom wil hogerop

pagina

20

Golde Aspergestaeker 2010
voor Wiel
Wijnen
pagina

02

Jack
Vullings
nieuwe
schutterskoning
van Horst
pagina

06

Duizend
bezoekers
Gaellus
Open Air
in Tienray
pagina

18

Darters
uit Kronenberg
kampioen
pagina

21

Superster uit Polen
logeert in Horst
Afgelopen weekend was de uit Polen afkomstige superster Doda te gast in het Parkhotel in Horst. De zangeres gaf afgelopen
zaterdag en zondag een concert op Airport Weeze. Doda, pseudoniem voor Dorota Rabczewska was door OTTO Work Force in het kader
van het 10-jarig jubileum van het bedrijf naar Weeze gehaald. De zangeres verbleef enkele dagen met haar eigen personeel,
kleedsters, chauffeurs en bodyguards in het Parkhotel. Pers uit binnen- en buitenland trachtte vergeefs Doda op de gevoelige plaat
vast te leggen. HALLO lukte dat wel.

Burgerinitiatief tegen megastallen
De gemeenteraad van Horst
aan de Maas moet de plannen
voor megastallen in de gemeente
voorlopig stilleggen. Dat is de
inzet van een burgerinitiatief dat
Behoud de Parel op 29 mei start.

De actiegroep wil dat de bouw
van de grote varkens- en kippenstallen
wordt stilgelegd tot duidelijk is of
die een bedreiging vormen voor de
volksgezondheid. Behoud de Parel
start zaterdag in het centrum van

Grubbenvorst met het verzamelen
van zoveel mogelijk handtekeningen
van inwoners van Horst aan de Maas.
Op die manier wil de actiegroep
bereiken dat het onderwerp wordt
besproken in de gemeenteraad.

Kermis Sevenum toch langer door
Sevenumse horecaondernemers en kermisvierders
hebben het voor elkaar gekregen
dat de regels voor de kermis
komend weekend worden
verruimd. Om één uur moet
de muziek buiten zachter en
om twee uur moeten de geluidsinstallaties helemaal uit.

Na de gemeentelijke fusie moesten de Sevenumse ondernemers
zich houden aan de strengere regels
voor geluidsoverlast buiten de cafés.
Dit zou betekenen dat de feestelijkheden buiten, net als tijdens de
kermis in Horst, om één uur moeten
stoppen. Ondanks handtekeningenacties en vele protesten leek het

erop dat de gemeente Horst aan
de Maas voet bij stuk hield. Op de
valreep werd in een gesprek met
burgemeester Kees van Rooij en
wethouder Birgit op de Laak echter
toegezegd dat de muziek tot
twee uur ’s nachts door mag gaan.
De kroegen zelf krijgen geen
sluitingstijd opgelegd.

Wie afgelopen weekend te
gast was in het Parkhotel zal
zich afgevraagd hebben welke
hotemetoot er logeerde. Een heel
legertje bodyguards en chauffeurs
hield zich in en rond het hotel op.
Nee, geen staatshoofd, geen prins of
prinses maar de uit Polen afkomstige
zangeres Doda. Een zangeres die
supersnel het Europese firmament
aan het veroveren is. Wie dacht een
glimp van haar op te vangen, kwam
bedrogen uit. De beveiliging rondom
haar persoontje leken enigszins
‘Wildersiaans’.
Fotografen en cameraploegen
kwamen niet voorbij Doda’s
bodygards. Enkel en alleen haar eigen
Poolse personeel en de uit Horst
afkomstige Imke Emons kwamen in de
nabijheid van de zangeres.
Imke werd gevraagd het haar van
Doda te stylen omdat zij een eigen
beauty en spa in het Parkhotel heeft.

De ster uit Polen was zo tevreden over
het resultaat, dat zij in de toekomst
vaker met Imke Emons wil werken.
De vraag van de styliste om samen met Doda op de foto te mogen,
werd zodoende gehonoreerd.
Daar waar de pers het nakijken
had, mocht HALLO beide dames
fotograferen onder toeziend oog van
vijf bodygards. Direct na het maken
van de foto’s vertrok Doda razendsnel
naar Airport Weeze waar 5.000 fans
een daverend concert beleefden.

Intussen staat ze
in de Top 5
van de beste
Europese optredens
De Poolse zangeres heeft inmiddels
24 nationale en internationale Awards
gewonnen. In 2007 en 2009 won ze de
prestigieuze Award voor beste Poolse
artiest op de MTV Europe Music Awards.
Intussen staat ze in de Top 5 van de
beste Europese optredens.
Kijk voor video’s van Doda op
www.hallohorstaandemaas.nl
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Vriendengroep komt met vernieuwend initiatief

Picknicken tijdens theatervoorstelling in ‘Central Park’ Meterik
Wie op een ongedwongen, toegankelijke manier cultuur wil snuiven, kan vanaf 13 juni terecht in de tuin van
Jan en Thea Huijs uit Meterik. Jong en oud, groot en klein en toevallige passanten of toeristen kunnen cultuur
beleven in een sfeer die hoort bij vakantie vieren. Even een ander tussendoortje, al of niet met een zelf meegebrachte picknickmand, is op zondagmiddag geen probleem. Central Park in Meterik is een initiatief van enkele
vrienden uit Horst aan de Maas.
De plek waar alles gaat plaatsvinden is bijzonder, namelijk de grote
tuin van de familie Huijs in Meterik. De
tuin ligt vlakbij het middelpunt van de
gemeente Horst aan de Maas aan de
Nieuwe Peeldijk 23, vandaar de naam
Central Park.

Golde Aspergestaeker 2010
voor Wiel Wijnen
Tijdens de aspergefeesten in Grubbenvorst ontving Wiel Wijnen
afgelopen zondag de Golde Aspergestaeker 2010 uit handen van Servaas
Huys. Wijnen kreeg de onderscheiding voor zijn vrijwilligersbijdrage
binnen de Grubbenvorster gemeenschap.
Wiel Wijnen was en is actief
op vele fronten binnen de
Grubbenvorster gemeenschap. Zo
was hij jarenlang voorzitter van de
Gemengde Zangvereniging en was
hij medeoprichter van jeugdkoor de
Swinging Kids.
Binnen het carnavalsgebeuren
heeft Wijnen zich vele jaren ingezet
om de zittingsavonden naar een hoger niveau te brengen. Zo begeleidt
hij nog steeds buuttereedners met
tekst en adviezen. Bij de tweejaarlijkse Witte Damefeesten in het dorp

Central Park Meterik
als cultureel rustpunt

verzorgt Wiel het script, de muziek
en de teksten bij de opvoering van
het Witte Damespel bij het Gebroken
Slot.
Ook was Wijnen schrijver van
liedjes voor de Grubbenvorster Revue
die negen jaar geleden weer voor
het eerst sinds de jaren ’50 werd
opgevoerd. Het lied ‘Grubbevors
mien dörp’ is inmiddels het tweede
Grubbenvorster volkslied geworden. Wiel Wijnen is momenteel
actief als nieuwe voorzitter van de
Grubbenvorster dorpsraad.

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

Postadres
Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 56
F 077 396 13 55
E info@hallohorstaandemaas.nl
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Kopij/redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Bladmanager
Jolanda Poels
T 077 396 13 56
E jolanda@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Jeroen van de Nieuwenhof
(hoofdredacteur)

T 06 41 38 96 23
Lei Spreeuwenberg
T 06 20 11 92 83
E redactie@hallohorstaandemaas.nl
Advertentie
T 077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Hayke Pouwels
T 06 30 71 51 14
E hayke@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
T 077 396 13 56
E dorothe@hallohorstaandemaas.nl
Frank Erren
T 077 396 13 56
E frank@hallohorstaandemaas.nl

Voorzitster van Central Park Thea Huijs in haar eigen tuin
Een vriendengroep bestaande uit
Jan en Thea Huijs, Dion Wijnands, Henk
Aerts en Ton Peeters hebben hiervoor
de stichting ‘Kultuur in de haof’ opgericht. Er staan voor de maanden juni,
juli en augustus circa 15 activiteiten
op de kalender, welke plaatsvinden
op een vrijdag- of zaterdagavond en
zondagmiddag.
Jan Huijs: “Op de vrijdag- en
zaterdagavonden willen we muziekavonden organiseren. Afhankelijk van
de acts die komen zal de toegangsprijs
tussen de 5,00 en 7,50 euro komen te
liggen. Ik ben er van overtuigt dat dit
concept aanslaat,” aldus de zelfverzekerde tuineigenaar.
Bestuurslid Ton Peeters: “De filosofie achter Central Park is om mensen
op een laagdrempelige manier kennis
te laten maken met cultuur. Dat kan
variëren van concerten en beeldende
kunst tot film en theater. Alles vindt
plaats in een ruime, doch intieme
tuin. We willen het picknickgevoel
overbrengen op onze bezoekers. De
entree is daarom ook zeer laag. Op de
zondagmiddagen mogen mensen hun
eigen drinken meenemen en gewoon
ergens neerploffen en wordt hen een
diversiteit aan cultuur aangeboden.

Wij noemen dit ‘Park-Picknicks’ waarbij
van volwassenen een bijdrage van
2,50 euro wordt gevraagd en kinderen
tot 12 jaar gratis naar binnen mogen.
Onze eerste activiteit is op zondag
13 juni en vindt plaats tussen 14.00
en 18.00 uur. Er is een optreden van
Woody & Paul, Belgisch straattheater,
diverse kunstenaars uit onze gemeente, een lokale bierbrouwer en er is een
speurtocht voor de kleinsten.”

Zelf eten en drinken
meenemen is geen
probleem
Volgens Peeters heeft het weer
nauwelijks invloed op de activiteiten in
het Meterikse Central Park.
“Slecht weer kan geen spelbreker
zijn, want in de tuin is een bar met
aangrenzende overkapping die plaats
biedt aan 75 gasten. Midden in de
tuin staat een grote overkapping voor
nog eens 80 personen. Nee, ook een
zomerse bui kunnen we gemakkelijk
het hoofd bieden,” aldus Peeters.
Op 1 juni gaat de website van de
stichting de lucht in onder de naam
www.centralparkhorst.nl

VA
C
z
ie

on

AT
U
w

ze

eb

sit

RE

e!

Lilian vraagt: “Wie gaat er mee de geitjes en baby-geitjes voeren??“
Waarop Luca zegt:”Ik doe de eitjes wel voeren.”
Wij hebben op sommige dagdelen nog plaatsen vrij!

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

Verspreiding
Laurent Smedts
T 077 396 13 53
E laurent@hallohorstaandemaas.nl
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van
rechten aangeleverd te worden. Eventuele
verplichte naamsvermelding van de fotograaf
of auteur dient bij aanlevering expliciet te
worden gemeld. Bij verzuim komen kosten
voor rekening van de aanbieder.

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

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

Wiel Wijnen, Golde Aspergestaeker 2010 samen met echtgenote Johanna

Oproep
HALLO Horst aan de Maas is op zoek naar oud-inwoners
van de huidige gemeente Horst aan de Maas die naar het buitenland
zijn verhuisd. Kent u iemand die bijvoorbeeld is gaan rentenieren
op Aruba, in een weeshuis in Cambodja is gaan werken
of een kroeg aan de Griekse kust runt, laat het ons dan weten via
redactie@hallohorstaandemaas.nl

STUDEREN
IN NIJMEGEN?
Onze dochter is klaar.

Woonruimte te koop.

In prachtig monumentaal
pand Sint Annastraat
oftewel de Via de Gladiola.
Op loopafstand van station,
scholen en centrum
Nijmegen 96.000 euro.
En dit is vrij op naam.
INLICHTINGEN:
Math Craenmehr
06-22604188

Snel gitaar leren spelen?
Mobiel: 06 54 63 00 25
E-mail: jlmhanssen@planet.nl
Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Ontdek TerugBlik.
Ruim 5.000 titels 2e hands boeken!
Veemarkt 7A Horst. www.terugblik.net
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
Alle Potten, Betonbeelden en cadeau
artikelen 50 % KORTING
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat
41, Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06- 22 67 65 05
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Geheimzinnige ziekte onder
bijenvolken bestaat niet
In de wereld van de bijen zou zich een ziekte voordoen waarbij een bijenvolk in een mum van tijd verdwijnt.
De geheimzinnige ziekte heeft de naam Colony Collapse Disorder (CCD) meegekregen. Met imker Jos Steegh uit
Grubbenvorst kijkt HALLO hoe het met de bijen gesteld is. Ook komt de rol van de bijen in de natuur en binnen de
glastuinbouw aan bod.

Bierstange
Een stevig donker
broodje vol smaak!
HORST • MAASBREE

Bouw en hout
in goede handen!

Imker Jos Steegh uit Grubbenvorst bij zijn bijen
Imker Steegh: “Persoonlijk heb ik
dit fenomeen nog niet meegemaakt.
Maar ook bij andere, mij bekende
imkers, is CCD niet voorgekomen. Ik
kan dan ook niet aangeven wat de
oorzaak zou zijn van het verdwijnen
van een volk of hoe zich CCD manifesteert. Ik denk niet dat dit een echte
ziekte is maar meer te maken heeft
met de varoamijt, al kan ik dit niet
wetenschappelijk of uit eigen ervaring
staven.”

Onderschat de rol
van bijen niet
Steegh krijgt bijval uit wetenschappelijke hoek. De geheimzinnige
ziekte CCD, die de honingbij met
uitsterven zou bedreigen, blijkt
helemaal niet te bestaan. Tot die
conclusie komen wetenschappers in
het populair-wetenschappelijke
maandblad NWT, Natuurwetenschap
en Techniek.

HENK AARTS
Beleef de barbecue!

Zomer...
... barbecue!
vanaf

€ 7,45 p.p.

www.HenkAarts.com
Wouterstraat 36 America
077 464 04 20
06 53 18 45 34
info@henkaarts.com

Een ziekte die wel voorkomt is
volgens Jos Steegh Amerikaans
vuilbroed, een bijenziekte die wordt
overgebracht door een bacterie en zich
kan omvormen in sporen. De sporen
kunnen ook in extreme omstandigheden tientallen jaren overleven. Jonge
larven zijn het meest gevoelig voor
deze ziekte. Oudere larven worden
alleen aangetast bij een hogere
infectiedruk en volwassen bijen
worden er in het geheel niet ziek van
maar brengen de ziekteverwekker wel
over. Amerikaans vuilbroed kan zo een
forse productievermindering veroorzaken en het bijenvolk laten afsterven.
“Amerikaans vuilbroed is meldplichtig
en de ziekte is al op een paar plaatsen
in Nederland voorgekomen. Vroeger
werd een besmette stand opgeruimd,
tegenwoordig worden de besmette
volken opgeruimd en wordt een
vervoersverbod voor de omgeving
ingesteld.” Bijen vliegen al uit bij een
temperatuur van 8ºC. Het ligt aan de
planten wanneer ze uitvliegen om
nectar te verzamelen. De ene plant
‘honingt’ al bij 12ºC, de ander pas bij
18ºC. Zo was het op 12 mei 12ºC en
foerageerden de bijen massaal op de
blauwe-bessenbloesem. Bijen worden
ook ingezet voor de bestuiving in de
zaadteelt van fruit, bessen, courgettes,
augurken, bramen, frambozen,
meloenen enzovoorts. Bijen vertegenwoordigen een economische waarde
van 1 miljard euro. In de nabije
toekomst worden ze ingezet om zelfs
(land)mijnen op te sporen, vanwege
hun zeer goede reukvermogen.

Bijen bezoeken
dezelfde bloesems,
hommels niet
Naast bijen worden ook hommels
ingezet bij de bestuiving van diverse
planten en bloemen. Maar er zijn wel
verschillen tussen een bijen- en een
hommelvolk. “Een bijenvolk overwintert in een kolonie van 15.000 tot

20.000 en breidt zich in het voorjaar
uit naar 50.000 tot 70.000 bijen per
volk. Een hommelkoningin overwintert alleen en breidt zich uit van 200
tot 500 hommels per volk. Een bij is
bloemvast en plaatsgebonden.
Ze vliegt steeds naar dezelfde bloemen
terug, wat een groot voordeel is voor
de bestuiving. Een hommel vliegt al uit
bij een lagere temperatuur en is niet
bloemvast,” aldus de imker. Hommels
worden tegenwoordig gekweekt en
kunnen zo al vroeg worden ingezet
voor de bestuiving van bijvoorbeeld
tomaten en paprika’s. In de buitenteelt
worden ze als extra ondersteuning
ingezet, omdat zij al bij een lagere
temperatuur vliegen. Bijen zijn daarentegen belangrijk voor de bestuiving
van alle fruitbloesems en de zaadteelt.
Bijen kunnen vroeg in de lente met
een grotere kolonie uitvliegen voor het
bestuiven van de bloesems.

De Hees 70b
5976 NJ Kronenberg
T 077 - 467 29 64

M 06 - 223 737 83
E info@sijbersbouwbedrijf.nl
W www.sijbersbouwbedrijf.nl

De natuur gaat
verloren zonder de bij
Voor Steegh is het houden van
bijen een hobby. “Als mens kunnen
we gewoon niet zonder bijen. De
zoemende vrienden nemen 75 procent
van alle bestuivingen in de natuur voor
hun rekening. Natuurwetenschappers
zeggen dat als de bijen uitsterven,
het binnen enkele jaren gedaan is
met de natuur.”
De bijenhouder uit Grubbenvorst
houdt van zijn hobby. “Ze doen enorm
veel in de natuur en ze leveren ook
nog eens honing, een gezond en heilzaam product. Het is puur natuur wat
bijen doen.” De Grubbenvorstenaar
ijvert voor meer aandacht vanuit de
politiek en milieuorganisatie voor
drachtplanten. Dit zijn planten waaruit
bijen nectar halen. Volgens de imker is
er door de monocultuur veel verloren
gegaan. Het aanplanten van drachtplanten zou volgens hem gemakkelijk
te realiseren zijn in perken, parken,
bermen, bossen en overal waar ook
maar iets van natuur te vinden is.

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

 34,95

Ook het
adres voor alle
ruitschades!

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

Aspergefeesten Grubbenvorst
De aspergefeesten in Grubbenvorst van afgelopen weekend konden voor het eerst plaatsvinden op het geheel
gerenoveerde Pastoor Vullinghsplein. Alles zat de organisatie mee; zowel het weer als de bezoekersaantallen.
01terug. Onderdeel van de aspergemarkt vormt het nationale
De organisatie kijkt dan ook met een goed gevoel
10naar Truus Munten ging.
aspergeschilkampioenschap. Een titel die dit jaar

cultuur 01

Een deskundige jury bestaande uit
Raymond Knops, Servaas Huys, de
Witte Dame en de Spargelprinzessin
uit het Duitse Walbeck was onverbiddelijk: politici kunnen geen asperges
schillen. “De stengels hebben meer
weg van friet dan van asperges,” was
het oordeel van een der juryleden.
Hoe anders was het gesteld met
Truus Munten, de moeder van de
Grubbenvorster muzikanten Geert
en René Verschueren. Voorzitter van
de jury Raymond Knops: “Er was
helemaal niets af te dingen op de
geschilde asperges. Zij stak met kop
en schouder boven alle andere deelnemers uit.” Truus ontving uit handen
van de Witte Dame een reischeque
ter waarde van 150 euro en een oorkonde. Twee jaar geleden kwam Truus
ook al als beste uit de bus.

Die geschilde asperges
lijken wel frieten

Wethouders Loes Wijnhoven (r.) en Birgit op de Laak tijdens de schilwedstrijd
Roy Knelissen, voorzitter van de
stichting Grubbenvorst Promotion:
“Het was een geweldig feest dat
zaterdagavond al begon met de
Grubbenvorster All Stars Band.

Veel muzikaal talent
in Grubbenvorst
Er traden zo’n dertig artiesten uit eigen
dorp op. Het leuke is dat daar ook nog
eens het nodige talent tussen zit,”
aldus de Grubbenvorstenaar.
Een dag later werd om 11.30 uur

het officiële startsein tot de aspergemarkt verricht door wethouder
Loes Wijnhoven. Zo’n honderd
kraampjes en stands omringden het
gerenoveerde Pastoor Vullinghsplein.
Zoals gebruikelijk was er ook dit
jaar weer een heuse aspergestraat,
opgezet door stichting Aspergedorp
Grubbenvorst, een stichting die al
jaren samenwerkt met Grubbenvorst
Promotion. Onderdeel van de aspergefeesten zijn de aspergeschilkampioenschappen. Er was een speciale
schilronde voor politici uit Horst aan de

Maas uitgeschreven maar die kwam
niet helemaal tot z’n recht. Voorzitter
Huub Coenen van Aspergedorp
Grubbenvorst: “We hebben alle
politieke partijen aangeschreven maar
de respons was minimaal. Alleen wethouder Loes Wijnhoven en Birgit op de
Laak reageerden. Op het allerlaatste
moment hebben we Rudy Tegels,
fractievoorzitter van het CDA nog
weten te strikken,” aldus Coenen.
Van de schilwedstrijden bakten de
politici niet veel en zij kwamen dan
ook niet verder dan de voorronde.

Ad ve r torial

Ongewenste haargroei?
De Praktijk voor huidverbetering Wendy Kuunders te Horst is
gespecialiseerd in deﬁnitief
ontharen. Wendy Kuunders en
haar collega Evelien Minten
hebben beiden een huidtherapeutische achtergrond.
Vergoed door de meeste ziektekostenverzekeraars.
Als u niet meer wilt scheren,
harsen of epileren bent u bij ons aan
het juiste adres. De huid heeft vaak
veel te lijden van het thuis ontharen,
met name in het gelaat. Het is ook
een tijdrovende klus en het gehele
jaar door een terugkomend ritueel
waarvan het effect slechts kortdurend is.
Een snelle, effectieve en comfortabele behandeling.
De praktijk gebruikt de MedCos
IPL methode. Door het grote oppervlak van de behandelkop, de
korte ﬂitsinterval en de uitmuntende
koeling kan met de MedCos IPL, in
vergelijking met andere methoden,
tot wel 75% sneller, effectiever en
comfortabeler behandeld worden.

ik lastig, gelukkig dat dit tegenwoordig kan. Het gaat heel snel en niet te
vergelijken met het pijnlijke harsen,
want dat ging me ook zo tegen
staan. Het verschil is nu al heel erg
goed te zien.”
Interesse?
Wij plannen altijd eerst een
intakegesprek; tijdens dit gesprek
wordt de methode en de behandeling uitgelegd. Daarna volgt een
proefﬂits zodat u een beeld heeft van
de behandeling. Het intakegesprek is
kosteloos en vrijblijvend.

De behandeling is pijnloos,
veilig en snel.
Velen gingen u voor bij ons, zowel
mannen als vrouwen. De reacties van
PRAKTIJK VOOR HUIDVERBETERING - WENDY KUUNDERS
Voor meer informatie en/of
enkele van hen:
het maken van een afspraak kunt u
Bianca (2 keer behandeld in
contact opnemen met:
gelaat): ”ik had psychisch last van
mijn overbeharing in het gezicht, sprak
er met niemand over maar was altijd
bezig met scheren en epileren. Er zijn
na een paar behandelingen veel haren
weg, ik had niet gedacht dat het zo
Praktijk voor huidverbetering
snel zou gaan. Fijn dat zo’n methode
Wendy Kuunders
bestaat.”
Berkelstraat 12, 5961 JL Horst
Hay (4 behandelingen): ”de
06-34948419
overbeharing op mijn rug vond ik heel
www.dehuidverbeteraar.nl
onverzorgd en kon er zelf niet goed
info@dehuidverbeteraar.nl
bij. Altijd anderen moeten vragen vond

Tijdens het aspergefeest werd
ook de eerste OLS-cd uitgereikt.
Geert Verschueren mocht hiervan
het eerste exemplaar ontvangen.
Verschueren was de grote aanjager
achter het vervaardigen van de cd
met daarop alleen maar artiesten
van Grubbenvorster bodem. Op de cd
staan de drie eerst-geëindigde nummers plus het Kinder-OLS-lied. Ook
het winnend OLS-zestal van schutterij
Sint Jan en alle deelnemende artiesten aan de OLS-liedjesavond kregen
een cd uitgereikt.
Later die avond was er nog een
optreden van de Thuisband en Henk
Westbroek en kon de organisatie
terugkijken op een fantastisch feest.
Roy Knelissen: “Het was een supergaaf feest. Bij de voorbereidingen en
tijdens het aspergefeest zelf, kregen
we hulp van vrijwilligers van diverse
clubs en verenigingen. Dat maakt
Grubbenvorst zo bijzonder,” besluit
hij met een tevreden glimlach.

Wandelpaden
Griendtsveen
geopend
Als laatste wapenfeit voor
Landinrichtingscommissie Peelvenen
onthulde Servaas Huys op vrijdag
21 mei het informatiebord van het
project Wandelen en Parkeren De
Halte. Hoewel de ceremonie op
Brabants grondgebied plaatsvond,
waren er veel inwoners van
Griendtsveen aanwezig om te zien
hoe de nieuw aangelegde wandelroutes officieel werden geopend.
Het doel van het project is
tweeledig. Enerzijds wordt het
gebied rondom de provinciegrens
steeds verder onder water gezet
om het hoogveen weer te laten
groeien. Daarnaast zijn er bij
Griendtsveen een parkeerplaats
en een aantal wandelpaden
aangelegd om de recreatie in de
omgeving te bevorderen. Vooral dit
laatste punt wordt door inwoners
van Griendtsveen met argusogen
bekeken. Omdat de wandelroute
voor een deel door het dorp loopt,
wordt het in Griendtsveen bij mooi
weer steeds drukker met toeristen.
Hoewel de wandelroutes op zowel
Deurnes als Griendtsveens grondgebied liggen, was de opening van de
wandelroutes duidelijk een Brabants
feestje met vertegenwoordigers van
de Provincie Noord-Brabant en een
wethouder van Deurne. Volgens de
organisatie was echter ook de gemeente Horst aan de Maas uitgenodigd, maar werd aan die uitnodiging
geen gehoor gegeven.
Na de onthulling kregen de
genodigden de kans om, onder
begeleiding van een gids van
Staatsbosbeheer, de nieuwe routes
te belopen. Onderweg vertelde
een verhalenverteller nog iets over
de geschiedenis van Griendtsveen
en De Halte aan de hand van de
boeken van Toon Kortooms.

Horster initiatief
tegen kanker
Kankerbestrijding. De zestien renners zijn allemaal relaties en medewerkers van Rabobank Maashorst.
Onder de noemer Horst tegen
Kanker wordt naast de deelname
aan de Alpe d’Huzes in september
een sponsoravond georganiseerd
voor mensen die de renners hebben
gesponsord. Om erop toe te zien dat
tijdens de sponsortocht geen geld
http://www.support-u.be/wendy/
aan de spreekwoordelijke strijkstok blijft hangen, is een comité
van aanbeveling samengesteld dat
bestaat uit oud-burgemeester Romé
Fasol, kamerlid Raymond Knops en
burgemeester Kees van Rooij. Het
initatief is te volgen via de website
www.horsttegenkanker.nl.

Zestien actieve fietsers doen
donderdag 3 juni mee aan de Alpe
d’Huzes. Tijdens deze sponsorfietstocht proberen de deelnemers
meerdere keren de roemruchte
berg uit de Tour de France te
beklimmen en zo zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF

Oud-burgemeester Romé Fasol
en Rob Knoops van Rabobank
Maashorst lanceerden dinsdag de
website www.horsttegenkanker.nl
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Raymond Knops opent campagnehuis in Horst
Het voormalige pand van Intertoys aan de Kerkstraat in Horst heeft de komende maand een
bijzondere bewoner. In een stralende zon en onder begeleiding van de Koninklijke Harmonie van Horst opende
Camiel Eurlings er zaterdag het campagnehuis van Raymond Knops uit Meterik, nummer 23 op de CDA-lijst
voor de kamerverkiezingen.

Camiel Eurlings opent het campagnehuis van Raymond Knops
Het idee voor een campagnehuis heeft Knops afgekeken van de
Amerikaanse presidentsverkiezingen.
“Vanwege mijn werk als defensiewoordvoerder heb ik veel contact met

Amerikaanse en Britse collega’s. Daar
hebben ze permanent dit soort kantoren.” Vanuit het ‘kantoor’ wordt de hele
campagne van Knops georganiseerd.
Daarnaast staan vrijwilligers van het

CDA er potentiële kiezers te woord over
het CDA en de ideeën van Knops. Een
unieke aanpak volgens Knops. “Geen
enkel kandidaatslid heeft zoiets. Ik heb
een harde kern van 20 vrijwilligers en

nog ongeveer 40 mensen daaromheen.
Dat krijg je in een stad niet voor elkaar,
maar hier wel.”

Dit krijg je in een stad
niet voor elkaar, maar
hier wel
Raymond Knops is geboren in
Hegelsom en woont inmiddels in
Meterik. Door de week is hij meestal
in Den Haag te vinden, maar hij blijft
bewust in Horst aan de Maas wonen.
“Je moet voeling houden met wat hier
allemaal speelt. Als iedereen op een
kluitje gaat zitten in Den Haag gaat de
volksvertegenwoordigende rol verloren.
Ik loop hier rond, ken veel mensen en
ben aanspreekbaar. Die fysieke aanwezigheid is belangrijk. Juist bij deze baan
moet je hier blijven wonen.” Toch is de
grote afstand tussen Meterik en Den
Haag wel eens een probleem. “De afgelopen jaren zijn er vanwege spoeddebatten vaak ingelaste stemmingen waar
je bij moet zijn. Ik heb al een paar keer
meegemaakt dat ik op werkbezoek was
in Limburg en op stel en sprong naar
Den Haag moest voor een stemming.”
Hoewel Raymond Knops voor
het CDA op de lijst staat, wil hij zich
vooral profileren als kamerlid uit NoordLimburg. “Op een heel aantal dossiers
kun je als Noord-Limburgs Tweede

Kamerlid veel betekenen voor de regio.
Dan is het eigenlijk niet interessant of
je van PvdA of CDA bent. Natuurlijk zijn
de lijnen binnen het CDA korter dan met
andere partijen, maar in Limburg heerst
een sterk provinciaal gevoel van één
voor allen, allen voor één.”
Het is de derde keer dat Knops op
de lijst staat voor de kamerverkiezingen.
In 2003 stond hij op nummer 56, niet
hoog genoeg om direct in de kamer
te komen. Toen in 2005 Hubert Bruls
burgemeester van Venlo werd, mocht
Raymond Knops zijn plaats in de Tweede
Kamer overnemen. Bij de verkiezingen
van 2006 viel hij met een 45e plaats
opnieuw net buiten de kamer, maar na
de kabinetsformatie kwam er toch een
plek vrij voor de politicus uit Meterik.

Één voor allen,
allen voor één
Ondanks dat Knops opnieuw flink
is gestegen op de CDA-lijst is een
kamerzetel nog allesbehalve veiliggesteld. “In de huidige peilingen is
nummer 23 weer een spannende plek.
Er is op dit moment veel beweging in
het kiezerslandschap. Vijftig procent
weet nog niet wat hij of zij gaat stemmen, dat is ongekend. We moeten
knokken voor iedere stem, maar ik ga
ervan uit dat we meer dan 23 zetels
binnenhalen.”

Jongeren kunnen meepraten over de inhoud van het te bouwen Wereldpaviljoen op het groene bedrijvenpark
Venlo GreenPark. Er is een jongerenpanel opgericht, een initiatief van de 22-jarige Venrayse Malou Buddiger, die
International Development studeert in Wageningen. Het jongerenpanel bestaat momenteel uit zes personen uit de
provincie Limburg en is nog op zoek naar jongeren van andere nationaliteiten. Het Wereldpaviljoen wordt gerealiseerd op het Floriadeterrein.

Actie dagen

!

Damesjassen HALVE PRIJS
Bij aankoop van
herenbroek: overhemd of
poloshirt HALVE PRIJS

Graag tot ziens bij Mariette Mode!
Gratis parkeren voor de deur!
De initiatiefgroep v.l.n.r. Jacqueline Vrancken (Wittem),
Malou Buddiger (Venray), Jaser Husseini (Venray) en Ilse Grob (Meerlo)
Het jongerenpanel is een groep
jongeren die kritisch meedenkt met
het bestuur van het Wereldpaviljoen,
feedback geeft en reflecteert op
bestaande concepten. Het panel heeft
ook eigen inbreng en verzint concepten die passen in het mondiale
concept van het Wereldpaviljoen. Het
Wereldpaviljoen krijgt twee landenateliers en een mondiale theaterfilmshow waarbij thema’s als millenniumdoelen, duurzaamheid, solidariteit en
fair trade een rode draad vormen. Ook
komt er een high tech audiovisueel
communicatiecentrum waar jongeren

met leeftijdsgenoten over de hele
wereld kunnen communiceren.
Malou Buddiger: “Het Wereldpaviljoen richt zich straks vooral op
jongeren om hen op een interactieve,
creatieve en open manier bewust
te maken van onderwerpen rondom
ontwikkelingssamenwerking. Hierbij
moet je denken aan eerlijke handel,
duurzaamheid en andere culturen.
Deze jonge mensen leven in een
nieuw tijdperk waarin nieuwe communicatiemiddelen centraal staan. Het is
de bedoeling dat de boodschap die het
Wereldpaviljoen wil meegeven ook bij

het publiek blijft hangen.” Jongeren
uit alle lagen van de samenleving
met verschillende nationaliteiten
komen één keer in de maand of twee
maanden bij elkaar. Daarbij wisselen
ze van gedachten met betrekking tot
de thema’s die het Wereldpaviljoen
aansnijdt. Een aansprekende naam
verzinnen voor het Wereldpaviljoen
is de eerste opdracht die het panel
meekreeg. Jongeren die interesse
hebben om mee te doen kunnen
contact opnemen met Malou Buddiger.
maloubuddiger@hotmail.com
Bellen kan ook via 06 14 93 85 12.

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51

Jongeren bepalen mede
inhoud Wereldpaviljoen

Bekendmakingen
Provincie Limburg
De Provincie Limburg publiceert haar openbare bekendmakingen
elektronisch via de website www.limburg.nl/bekendmakingen.
Wilt u op de hoogte blijven van bekendmakingen in uw omgeving? Ga naar www.limburg.nl/bekendmakingen en klik op
e-mailservice.
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Jack Vullings nieuwe
schutterskoning van Horst

Geslaagde vliegshow
Apollo ‘68

Na een spannende strijd is afgelopen zondagmiddag Jack Vullings uit Horst de nieuwe schutterskoning geworden van schutterij Sint Lucia uit Horst. De uit Meterik afkomstige Jos van den Munckhof werd broederschapskoning
nadat hij de broederschapsvogel eraf schoot.
wedstrijd een bepaald bedrag en
mogen dan meeschieten. Ook mag
de winnaar een jaar lang deelnemen
aan alle festiviteiten van schutterij Sint
Lucia inclusief de OLS-optocht en de
feestavond.
Ook de jeugd kon met een windbuks schieten op een klein vogeltje.
De winnaar in deze categorie werd de
10-jarige Maaike Zadelhof uit Horst.
De Brandsbeker werd gewonnen
door Sevenummer Hay Schattevoet,
een neef van de secretaris van Sint
Lucia. Aanstaande zaterdag worden
de nieuwe koning, dameskampioen,
broederschapskoning en de jeugdkampioen gehuldigd. Er wordt hen in het
clubgebouw aan de Venloseweg 98
een receptie aangeboden. Tijdens dit
huldigingsfeest viert Bert Schattevoet
zijn 50-jarig lidmaatschap bij de
Horster schutterij. De receptie begint
om 20.00 uur.

Vliegtuigen en helikopters in alle
soorten, maten en kleuren vlogen
eerste pinksterdag boven Horst, in het
klein wel te verstaan. Modelvliegclub
Apollo ‘68 uit Horst organiseerde
haar vliegshow op het vliegveld
aan Op de Kamp, een zijweg van de
Tienrayseweg. Het startschot voor de

vliegshow werd gegeven door wethouder Freek Selen.
Daarna konden de enkele honderden
bezoekers genieten van de vliegkunsten
van binnen- en buitenlandse piloten.
Er waren demonstraties van motorvliegtuigen, helikopters, turbinevliegtuigen en
zwevers.

Eenmalige voorstelling
‘Lottum in Beeld en Muziek’
De kersverse koning Jack Vullings krijgt het koningszilver
omgehangen door oud-burgemeester Romé Fasol
Op pinksterzondag was het druk
op het schuttersterrein aan de
Venloseweg in Horst. Schutterij Sint
Lucia uit Horst hield haar traditionele
koningsvogelschietwedstrijd. Naast de
titel schutterskoning, werd ook
geschoten voor broederschapskoning,
dameskampioen, jeugdkampioen en
de Brandsbeker.
Secretaris van schutterij Sint Lucia,
Hay Schattevoet: “Een geweldige
middag hebben we gehad. Het was
perfect weer waardoor de belangstelling voor dit evenement groot was.
De wedstrijden verliepen spannend. Van onze leden schoten negen
schutters op de koningsvogel, die
uiteindelijk door Jack Vullings naar
beneden werd gehaald, dat was rond
18.30 uur. De bijna 30-jarige schutter
was beduusd en overdonderd. Maar
zeg nou zelf, als koning mag hij nu
meelopen in de grote OLS-optocht in
Grubbenvorst, dat is toch geweldig,”
aldus de secretaris.

Mijn moeder zei nog
dat ik vandaag koning
zou worden
Jack Vullings is vrijgezel en werd
’s ochtends nog door zijn moeder
aangesproken met: “Jij wordt koning
vandaag.” Omdat een koning ook een
koningin aan zijn zijde heeft staan, zal
zijn zus Carolien hem vergezellen als
koningin. Zij mag samen Jack paraderen tijdens allerlei schuttersoptochten.
Jack zelf is de dag na het behalen
van de koningstitel, alweer naar een
schutterswedstrijd in Beesel maar
neemt toch de telefoon op. “Ik kan
je vertellen dat ik de hele week gedroomd heb dat ik koning zou worden.

Mijn moeder zei dat ook steeds tegen
me. Wellicht heb ik hulp van boven
gekregen. Weet je, mijn vader is op
11 september 2001 overleden aan een
hartstilstand en ik denk dat hij me geholpen heeft,” aldus koning Jack. Sint
Lucia heeft met Jack wel een actieve
koning. Daags na zijn behaalde succes
stond hij om 9.00 uur op de ‘sperjusplak’ en anderhalf uur later hielp hij
mee met opruimwerkzaamheden op
het schuttersterrein.
De vereniging heeft in totaal 42
leden waarvan er 26 meedoen aan
wedstrijden. Onder die 26 leden bevinden zich tien vrouwen die strijden om
de damestitel. Afgelopen zondag wist
Riek van Helden uit Horst de vogel naar
beneden te schieten.
Bij de schietwedstrijden om de titel
broederschapskoning, was het de 58jarige Jos van den Munckhof uit Meterik
die de vogel naar beneden schoot. Jos:
“Geweldig dat ik dit mag meemaken.
Het is voor mij de eerste keer dat ik
meedeed en dan ook nog gelijk koning
worden. Al heb ik wel het idee dat ik
er ingeluisd ben door mijn broers. Ons
bedrijf, Munckhof Machinefabriek bestaat 125 jaar en de directie mocht ook
schieten op de vogel. Ze hadden mij
zogenaamd uitgeloot en ziehier, schiet
ik dat beest ook nog naar beneden,” is
Van den Munckhofs reactie.

Volgens mij
hebben mijn broers
me erin geluisd
Een broederschapskoning hoeft
geen lid van het broederschap te
zijn om mee te mogen doen met de
schietswedstrijd. Niet-leden betalen voor het deelnemen aan deze

Zaterdagavond 29 mei vindt in manege Hoogveld aan de Stokterweg in Lottum een bijzonder
evenement plaats. Er wordt een muzikaal en visueel spektakelstuk opgevoerd door de Lottumse
Koninklijke Harmonie in samenwerking met de band Bones. Er komen onderwerpen en fragmenten van
1945 tot heden aan bod. Alle getoonde items worden ingeleid aan de hand van filmfragmenten door
bekende Lottumse mensen. De voorstelling begint om 20.00 uur.
Volgens Eric Brouwers, voorzitter van de Lottumse harmonie lopen
de voorbereidingen op rolletjes. “De
repetities van de harmonie met
Bones, klonken als een klok.
Zaterdag vindt nog een generale
repetitie plaats in de manege en
dan zijn we er klaar voor. In totaal
nemen zo’n zeventig muzikanten en
artiesten deel aan het optreden.”

Een dag later, op zondag 30 mei,
staat een Lottumse brunch op het
programma. Alle filmfragmenten en
beelden die daags ervoor werden
gepresenteerd, worden dan op een
groot scherm herhaald. Muzikanten
en deelnemers die zaterdagavond op
de bühne zitten, krijgen tijdens hun
optreden niets of nauwelijks iets mee
van wat gedurende de voorstelling

vertoond werd. Tijdens en na de
brunch, treden Lottumse joekskapellen en Drums & Roses op. De brunch
vindt zondagochtend om 11.30 uur
plaats.
Kaarten voor het concert en/of
de brunch zijn verkrijgbaar bij
Bloome Huuske Rosa, Buurtwinkel
Piet Sijbers, Friture ’t Pumpke en
Bakkerij Smits.

ERA STAAT VOOR GOED WONEN
kronenBerg
torrestraat 23

Deze woning wordt u aangeboden met het
EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor een
koopsom van e 137.500,- k.k. De maandelijkse
fiscaal aftrekbare canon is e 214,50. Vraagprijs
bij aankoop met eigen grond e 189.000,- k.k.

kooPsom E 137.500,- k.k.

Hegelsom
Pastoor deBijestraat 60

Horst
meterikseweg 102

Deze woning wordt u aangeboden met het
EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor een
koopsom van e 152.500,- k.k. De maandelijkse
fiscaal aftrekbare canon is e 472,50. Vraagprijs
bij aankoop met eigen grond e 295.000,- k.k.

kooPsom E 152.500,- k.k.

Horst
Venrayseweg 71

Horst
Helmesstraat 28

Gunstig gelegen vrijstaande woning met grote
hobbyruimte c.q. garage. Garage is geheel
geïsoleerd en v.v. vloerverwarming.

Ruim appartement met 3 slaapkamers, eigen
garagebox en parkeerplaats. Zonnebalkon op
zuiden en dakterras.

Perceeloppervlakte 475 m2.
inhoud ca. 580 m3.

woonoppervlakte 145 m2.
inhoud ca. 465 m3.

VraagPrijs E 324.500,- k.k.

Poststraat 9
5801 BC Venray
t 077 398 12 60
F 084 711 46 63

VraagPrijs E 349.000,- k.k.

leunen
PasCHerHoF 5

Voorheen
Carel Fijen
Makelaardij
Vrijstaande levensloopbest. bungalow met
ruime tuin en veel privacy! 5 slaapkamers en 2
badkamers!!

Vrijstaande woning met zeer luxe leefkeuken en
4 slaapkamers. Kantoorruimte/speelkamer
(voormalige garage). Keurig aangelegde achtertuin.

Perceeloppervlakte 1834 m2.
inhoud ca. 485 m3.

Perceeloppervlakte 514 m2.
inhoud ca. 725 m3.

VraagPrijs E 385.000,- k.k.

taxaties woningmakelaar BedrijFsmakelaar

VraagPrijs E 430.000,- k.k.
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Kapsalon Actuelle 20 jaar
Feest bij kapsalon Actuelle aan de Kerkstraat in Horst. Het is deze maand twintig jaar geleden dat Karen
Bosmans kapsalon Actuelle Haarmode overnam. De kapsalon transformeerde in die jaren van traditionele dameskapper tot een moderne kapsalon.

Verkeersschool Janssen start
met rijlessen voor mensen die al
in het bezit zijn van een rijbewijs. De opfriscursus is bedoeld
voor bestuurders die bijvoorbeeld een tijd lang geen auto
hebben gereden en niet meer op
de snelweg durven te rijden.
De Horster/Venrayse
autorijschool verzorgt in samenwerking met Veilig Verkeer
Nederland al jaarlijks de zogenaamde Broemritten. Tijdens die
Broemdagen kunnen ouderen hun
verkeerskennis bijwerken en hun
rijvaardigheid laten testen.
“Wat ons opviel tijdens deze ritten
was dat er vraag is naar opfrisrijlessen voor ouderen”, vertelt eigenaar
Leon Janssen. “Daarom hebben we
een pakket van lessen samengesteld dat speciaal is gericht op de
automobilist die lang niet heeft
autogereden.”
Tijdens de opfriscursus kunnen
de onzekere bestuurders zelf aangeven op welke punten in het verkeer ze ondersteuning kunnen gebruiken. Dit varieert van het rijden
en in- en uitvoegen op autosnelwegen tot het rijden in de steden in
de regio. De cursus bestaat uit twee
of vier uur autorijden en toegang
tot het online theoriegedeelte van
Verkeersschool Janssen.

Starters
in de regio
Bedrijf
Diëtistenpraktijk LEEF!
Eigenaar Gabriëlle Camps
Adres
W. Alexanderstraat 39
Horst
Telefoon 06 50 88 58 97
E-mail
info@
dietistenpraktijk-leef.nl
Website www.
dietistenpraktijk-leef.nl
Sector
Zorg & Welzijn
Voeding & Dieet
Diëtisten
Start
April 2010

Activiteiten:
Ik begeleid en adviseer mijn
cliënten op het gebied van
voeding en leefstijl. Hierbij
ontvangt elke cliënt een passend
(dieet-)advies met de daarbij
behorende persoonlijke begeleiding/coaching. Tijdens het eerste
consult wordt een uitgebreide
anamnese (vragenlijst/intake)
afgenomen, waarbij informatie
wordt verzameld over leef- en
eetgewoonten, het beweegpatroon, klachten en andere
den. Zo laten we onze klanten zien wat
nieken en kleuren.” In de afgelopen
De kapsalon opende zo’n 60 jaar
persoonlijke omstandigheden.
twintig jaar is het aantal medewerksters we in huis hebben.”
geleden al haar deuren. In 1990 kreeg
Aan de hand van deze gegevens
Karen Bosmans de kans om de zaak van gegroeid van vier naar een team van
Ondanks dat de nieuwe tijd en
wordt een behandelplan opgesteld
tien kapsters. Bosmans heeft er in die
haar toenmalige baas over te nemen.
het groeiende personeelsbestand ook
met daarin een persoonlijk
Sinds die tijd is er volgens Bosmans veel jaren hard aan gewerkt om van haar
meer papierwerk met zich meebrenvoedings-/dieetadvies, met
zaak een moderne kapsalon te maken.
veranderd in de kapperswereld. “Het
gen, gaat Bosmans nog steeds met
eventueel daarbij horende
“In het begin hadden kleefde aan
is van kapper naar kunstenaar gegaan.
plezier naar haar zaak. “Ik heb een
beweegadviezen. Dit gebeurt in
Toen ik begon, bestond knippen vaak uit Actuelle het imago van een ouderwetse
super team, waardoor ik zonder me
overleg met de cliënt en er wordt
kapsalon. Het heeft wel even geduurd
niet meer dan permanenten, knippen
zorgen te hoeven maken op vakantie
rekening gehouden met persoonvoordat we dat beeld kwijt waren. We
en watergolven. Nu ben je als kapper
kan gaan. Daarnaast is het voor mij
lijke wensen c.q. omstandigheden.
organiseren ieder jaar een metamorfomeer bezig om de juiste vorm voor het
heel belangrijk dat er een goede sfeer
Indien nodig wordt de voeding
seshow hier in de Kerkstraat, houden
kapsel te bepalen en maak je gebruik
heerst tussen de dames, dan gaat de
geheel berekend op energiefotoshoots en doen mee aan wedstrijvan allerlei verschillende kniptechrest vanzelf.”
inname, koolhydraten, vetten,
eiwitten en vitamines en mineralen. Tijdens vervolgconsulten
wordt natuurlijk het verloop
besproken, ga ik dieper in op het
behandelplan en indien nodig
Scoot Service Nederland levert diverse modellen vaste en
opvouwbare scootmobielen tegen zeer scherpe prijzen.
worden adviezen bijgesteld. Ook is
Kom eens naar de showroom om te kijken
er voor scholen en bedrijven de
welk model het beste bij u past.
mogelijkheid om mij in te huren
voor voorlichtingen en/of
Woensdag t/m vrijdag geopend
workshops waarin voeding en
van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Zaterdag geopend
leefstijl centraal staan.
van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Doelgroep:
Ook eventueel op afspraak.
Iedereen die geholpen wil
worden
met zijn of haar voeding en
• Verkoop van scootmobielen
leefstijl.
Hierbij kunt u onder andere
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
denken aan overgewicht, een
verhoogd cholesterol, een verhoogHoebertweg 4a, 5966 ND America • 06-15150505
de bloeddruk, diabetes, COPD,
www.scootservicenederland.nl • john@suncom.nl
het maashotel
hartfalen, maag-, darm- en
Cuisine de la Meuse
het maashotel
leverproblemen, allergieën en
de de
la Meuse
De herfst doet de bomen en struikenCuisine
kleuren,
kachel kan weer aan. Ook dit seizoen kent
zijn hoogtepunten. Wat te denken van fazant met ouderwetse zuurkool of een heerlijk stuk
eetstoornissen. Een uitgebreid
De herfsthertegebraad
doet de bomen
envroeg
struiken
kanveranderen
weer aan.
Ook en
ditkleur:
seizoen kent
met een
winterskleuren,
garnituur. de
Ookkachel
de wijnen
van smaak
overzicht is op de website te vinden.
diep rood enWat
vol, uit
Spanje
en Italië,
rijk assortiment
vult onzeofwijnkaart.
zijn hoogtepunten.
te Frankrijk,
denken van
fazant
meteenouderwetse
zuurkool
een heerlijk stuk
Onderscheidend vermogen:
u culinairOok
verwennen!
hertegebraad met een vroeg winters Laat
garnituur.
de wijnen veranderen van smaak en kleur:
Ik neem de tijd voor elke
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)
cliënt,
waarbij ik de wensen en
Laat
culinair
verwennen!
telefoon +31 (0)77 463 21 14 telefax
+31 u
(0)77
463 28 67
info@hetmaashotel.nl www.hetmaashotel.nl
behoeften van de cliënten
meeneem in mijn adviezen en
Veerweg 9-11 5872 AE Broekhuizen (Gemeente Horst aan de Maas)
telefoon +31 (0)77 463 21 14 telefax +31 (0)77 463 28 67 info@hetmaashotel.nl www.hetmaashotel.nl
begeleiding tijdens de behandew
u
e
i
ling. Als ervaringsdeskundige op
N de regio
in
het gebied van afvallen en
allergieën (lees: koemelkallergie
en coeliakie/gluten) kan ik me
goed inleven in de cliënt en weet
Al twintig jaar uw kapsalon in Horst
ik als geen ander wat het is om
Gentiaan 15
met diëten om te gaan. Ik zal mijn
5975 TG Sevenum
Van 1 juni 2010 tot 1 juni 2011
cliënten ook snel begrijpen
Tel. 06 27 09 14 69
wanneer moeilijkheden om de
volgen diverse spraakmakende acties
hoek komen kijken. Mijn luisterend oor, een vriendelijke
Graag tot ziens!
benadering en het inlevingsverActuelle Haarmode
mogen, staan garant voor een
Kerkstraat 2a Horst 077-3981483
prettige begeleiding bij (dieet)voeding en leefstijl advies.
www.actuellehaarmode.nl

SCOOT SERVICE NEDERLAND

‘genieten aan de Maas’

Stofvrij parket schuren
www.kerstenparketteurs.nl
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Wandelen door
het Schuitwater
Vrijdag 28 mei kunnen
liefhebbers een wandeling
maken door een van de oudste
natuurgebieden van Nederland.
Het Schuitwater is zo’n bijzondere plek dat Theetuin De
Roode Vennen samen met het
IVN een avondwandeling door
het gebied organiseert.
Het Schuitwater is een moerasgebied van 400 hectare met veel
verschillende flora en fauna. De
tocht van ongeveer 4,5 kilometer
wordt afgelegd in kleine groepjes
onder leiding van gidsen van het
IVN. De wandeling kan begonnen
worden tussen 19.00 en 20.30
uur vanaf Theetuin De Roode
Vennen aan de Horsterweg 18 in
Broekhuizen. Na de wandeling sluit
Joep Hoebers, lid van de coverband
Campaign, de avond muzikaal af.
Meer informatie is te verkrijgen
bij Theetuin De Roode Vennen.
Telefoonnummer: 077 463 24 07.

Klokken maken
en brood bakken in De Locht
Rondom Museum De Locht zal
zaterdag en zondag gebel en
gerinkel te horen zijn. Het hele
weekend staat namelijk in het
teken van klokken maken.
Op zaterdag en zondag zijn er
vakmensen in het museum
aanwezig, die advies geven over het
maken en repareren van klokken.
Zondag is er bovendien iemand aanwezig die ‘grote’ klokken met zich meeneemt. Dat is
een unieke kans om de klokken
die normaal in kerktorens hangen
van dichtbij te zien. En zoals normaal op de laatste zondag van de
maand wordt er door de bakkers
‘ouderwets’ brood gebakken in
een authentieke bakkersoven.
Kinderen mogen de bakkers
hierbij helpen. Het museum in
Melderslo is van 11.00 tot 17.00
uur geopend, maar de activiteiten beginnen om 13.00 uur.
Voor extra informatie:
www.museumdelocht.nl
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Horst overspoeld met koren uit
de zestien kernen
Afgelopen maandag, tweede pinksterdag, werd het centrum van Horst gedomineerd door 32 zangkoren uit de
16 kernen van Horst aan de Maas. Er werd gezongen voor het gemeentehuis, in de Lambertuskerk en voor de ABNAmro bank. Ruim 900 koorleden namen deel aan ‘Koren in de Kern’. Hoogtepunt was het gezamenlijk ten gehore
brengen van het nieuwe volkslied van de gemeente: ‘Hôrs aan de Maas’.

Hôrs aan de Maas;
ut hárt van mien bestaon
D’r zien zomerse dage,
van kopere blaosmuziek
Ge hed d’r alle ruumte;
rust en romantiek
Mit hei, mit wei,
vol greun golvend graas
De lóch diej spegelt zich
in velde van glaas
René Colbers, de initiatiefnemer
van ‘Koren in de Kern’, was in zijn
nopjes. “De werkgroep met daarin Ria
Nomen, Ton Titulaer, Lisa Hermans en
Henk Versleijen, hebben geweldig werk
verricht. Het was in één woord fantastisch. Nadat eerst voor het gemeentehuis werd gezongen, vertrok de grote
groep zangers en zangeressen naar
de Lambertuskerk die helemaal vol
was. Aan het einde was een staande
ovatie hun deel,” glundert Colbers.
Het Wilhelminaplein was goed bezet

waarbij bezoekers genoten van alle
optredens vanaf de terrasjes. Aan het
einde van de middag, rond 17.00 uur,
vond een finaleoptreden van alle koren
plaats voor het gemeentehuis. Na het
Limburgs volkslied werd het nieuwe
volkslied van de gemeente Horst aan
de Maas gepresenteerd en gezongen
door alle aanwezige koorleden. De publieke belangstelling voor deze bijzondere ‘Koren in de Kern-dag’ was groot.
Burgemeester Kees van Rooij: “Als ik
van trotsheid kon groeien, zou ik nu

een heel end groter zijn.” Een opmerking van de burgervader die velen met
luid applaus bekrachtigden en daarmee
het succes van ‘Koren in de Kern’
onderstreepten. Van Rooij beloofde tot
slot aan alle aanwezigen dat hij het
Horster volkslied op een CD wil laten
zetten en deze aan alle 16 kernen wil
aanbieden. Het evenement ‘Koren in de
Kern’ kwam tot stand in samenwerking
met de Stichting Plus Evenementen en
de Gemengde Zangvereniging Con Brio
uit Broekhuizen/vorst.

Refrein
Wao deep in briëje bedde,
’t witte gold verborge zit
Ós land van zestien durpe,
mit eigenheid en pit
Mien thoes, mien hoes;
vertrouwd en wer neej
Hôrs aan de Maas
huurt gewoën beej meej
Tekst en muziek:
Wim Hendrix en Ron van den Beuken

Paleistaferelen Kampeerweekend
voor toneelgroep voor Opel Kadett
In navolging van school- en zwemkampen, kan een hobbygroep niet
achterblijven. Vandaar dat dit jaar alweer voor de twintigste keer het
Kadett C-familieweekend wordt georganiseerd.
Het kampeerweekend is bedoeld voor alle liefhebbers of
eigenaars van een klassieke Opel
Kadett en de organisatie moedigt
iedereen aan om de auto mee te
nemen naar het kamp. Uit ervaring

Zaterdag 29 mei 2010
in de kerk van Lottum
Aanvang 20.00 uur.

Bij de ingang van de kerk wordt een
programmaboekje uitgereikt.

Wao Mooder Maas eur nukke,
en de Piël geheime haet
Wao me vánzellufspraekend
‘Hoi’ en ‘Hajje’ zaet
Dát land van zand,
viën en vette klei
Neem ik mien hárt
aaltiêd mit meej mej
Dao wil ik woëne
Dao wil ik laeve
Dao kán ik droëme
en wil ik wiejer gaon
Dao kan ik vreej zien
Mit mekaar verwaeve

ORGELCONCERT

ORGANIST:
AD VAN SLEUWEN

Tekst nieuw volkslied
gemeente Horst aan de Maas:

De jongste groep van de jeugdtoneelvereniging Paljas speelt
6 juni een koninklijke voorstelling.
De acteurs in de leeftijd van
8 tot 12 jaar treden namelijk op met
de show Het Koninklijke Kunstgebit,

een vrolijk stuk. Het wordt twee
keer opgevoerd, namelijk om 13.30
en om 16.00 uur in OJC Niks, aan de
Doolgaardstraat 34 in Horst.
Kaartjes kosten vier euro en zijn te
reserveren via 06 53 51 55 40.

weet de organisatie dat ook Duitse
en Belgische liefhebbers naar de
ontmoeting komen. Dit jaar wordt
het kamp gehouden op 4, 5 en 6
juni bij Manage D’n Umswing aan de
Schorfvenweg 3 te Kronenberg.
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Kijk eens met je camera!

Workshop natuurfotografie
voor kinderen
Iedereen kan leren om mooie natuurfoto’s te maken. Het belangrijkste hierbij is goed kijken. En je kunt er al op
jonge leeftijd mee beginnen. De werkgroep natuurfotografie van IVN De Maasdorpen organiseert op 30 mei in en
rond het Zoemhukske een workshop natuurfotografie voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar.

cultuur 09

Yves Meersschaert
in Cambrinus
De tijden van de vroegere luxe cruiseschepen herleven.
De Belgische pianist Yves Meersschaert speelt met zijn band Le Grand
Bateau in Cambrinus.
De naam van de band is een
eerbetoon aan een cruiseschip van
vroeger en herinnert aan de tijden
waarin jazzbands of orkesten voor
het vermaak van de rijke passagiers
op cruiseschepen zorgden.
De band van de pianist bestaat
verder uit zangeres Aster van den

Bergh, Koen Klinge op contrabas,
Thomas Noel op gitaar en drummer
Tom de Wulf. Het optreden begint
zondag om 16.00 uur aan de
Venrayseweg 94 in Horst.
Meer informatie is te krijgen
via 077 398 30 09 en
www.cambrinusconcerten.nl

20e Maashorst
Senioren Songfestival
Op woensdag 2 juni vindt in het Gasthoês het Maashorst Senioren
Songfestival plaats. Het festival dat voor de 20e keer plaatsvindt, wordt
georganiseerd door het Ouderenkoor Levensvreugd te Horst en begint om
13.30 uur. Er doen 7 koren mee met in totaal zo´n 180 zangeressen en
zangers.
De deelnemende koren zijn:
het gemengd zangkoor De Peelgalm
uit America, de seniorenkoren
Grubbenkoor uit Grubbenvorst,
Herleving uit Hegelsom, Levensvreugd
uit Horst, Vlasgalm uit Melderslo,
Zanglust uit Meterik en de
Sevenplussers uit Sevenum.
Alle koren hebben met elkaar
gemeen, dat ze elke week met veel
In de tuin bij het Zoemhukske
staan op dit moment veel planten in
bloei. Er zijn ook volop bijen en
vlinders die op zoek zijn naar honing.
Een ideale plek voor de jonge
fotografen om met hun eigen toestel
mooie beelden te maken. In het
Zoemhukske worden de foto’s
geprojecteerd en kan iedere deelnemer zijn of haar beste foto uitkiezen.
De foto´s die worden uitgekozen

komen allemaal op de website
van IVN De Maasdorpen te staan.
De bedoeling is dat de kinderen een
eigen fotocamera meenemen met
voldoende vrije geheugenruimte en
een volle accu/batterij. De kinderen
kunnen alleen meedoen als ze worden
vergezeld van hun (groot)ouders.
Aanmelden is niet verplicht, maar wel
wenselijk via 077 467 33 84 of
mlukkerhirs@hotmail.com

plezier zingen tijdens de repetities
en de optredens die zo nu en dan
plaats vinden. Er wordt met overgave
gezongen, maar er is geen prestatiedrang. Zingen moet wel leuk blijven!
Het repertoire varieert van klassiek naar
modern. In totaal worden 28 liederen
ten gehore gebracht. De toegang is vrij
en iedereen is van harte welkom om
te komen luisteren en kijken.

Je hebt maar één gezin…

Boek Castenrayse
Vennen voor
burgemeesters
De burgemeesters van de gemeentes Horst aan de Maas en Venray
krijgen een eerbetoon aan een van de mooiste stukjes natuur in hun
gemeentes. Kees van Rooij en Hans Gilissen krijgen zaterdag namelijk
allebei een eerste versie van het boek ‘De Castenrayse Vennen’
aangeboden.
Dit gebeurt tijdens de presentatie
van het boek, geschreven door Jan
Strijbos, de voorzitter van de Stichting
Heemkundig Genootschap Castenray.
Het natuurreservaat strekt zich uit
over beide gemeentes, wat de reden
is dat beide burgemeesters het boek
aangeboden krijgen. Vroeger werd
het natuurgebied door inwoners van
zowel Horst als Venray gebruikt om
er turf en geriefhout te halen. In de
winter gebruikten de inwoners het
gebied om te schaatsen. Tegenwoordig
is het een van de mooiste natuurgebieden in Noord-Limburg, met een
3,5 kilometer lange wandelroute
en Schotse Hooglanders. Het boek
heeft 35 hoofdstukken waarin de
hele ontwikkeling van het gebied

beschreven wordt, van historie tot
actuele situatie. Ook staan er 500
foto’s, tekeningen en landkaartjes van
het gebied in het boek. Het boek is te
bestellen door 35 euro over te maken
op rekeningnummer 12.81.37.517
op naam van Heemkunde Castenray
onder vermelding van naam en adres.
De eventuele verzendkosten
bedragen vijf euro. Naast de boekpresentatie vindt er een expositie
plaats in gemeenschapshuis
De Wis in Castenray en wordt er
een kunstwerk onthuld. Het werk
herinnert aan de schaatsperiode in
de Castenrayse Vennen. Dit duurt
van 14.00 tot 18.00 uur. Zondag is
de expositie ook te bezichtigen van
10.30 tot 17.00 uur.

...er is maar één
Groene Kruis Thuiszorg!
Geen groter geluk dan een gezond gezin. In de eerste levensjaren van uw kinderen legt u de
basis voor hun gezondheid. En als u in deze drukke levensfase zelf thuis hulp nodig hebt? Dan
mag u rekenen op Groene Kruis Thuiszorg. Bij ziekte of na een ongeval zorgen we voor extra
hulp in de huishouding of we helpen u bij de persoonlijke verzorging. We draaien al de nodige
generaties mee en dat merkt u. Er is maar één Groene Kruis Thuiszorg, voor oud én jong.

Informatie: T 088 - 61 088 61 | www.groenekruis.nl
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GEPLUKT

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

Mia Beterams

Op een zonnige meidag ontmoet onze HALLO-verslaggever in Horst een
mevrouw in een scootmobiel. Even vragen of zij ‘Geplukt’ wil worden.
“Ja hoor,” is haar antwoord. Even later zit ik achter een bakje koffie en
begint Mia Beterams haar verhaal.

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

Yoghurttaart
Bereidingstijd ± 30 min./
opstijven ± 1 nacht. Begin een
dag van tevoren aan dit recept.
Benodigdheden: (8 personen)
200 gram verkruimelde biscuitjes
75 gram boter, gesmolten
4 witte gelatineblaadjes
rasp en sap van 1 sinaasappel
120 gram fijne kristalsuiker
600 ml slagroom
500 ml dikke Griekse yoghurt
4 eetlepels vloeibare honing
3 eetlepels ongezouten
pistachenoten, grof gehakt
zout
diverse kruiden
Bereiding:
• Bekleed de bodem en rand
van een springvorm van
ø22 cm met plasticfolie;
• verkruimel de biscuitjes in een
keukenmachine en meng de
kruimels met de boter. Druk
het koekmengsel uit over de
bodem van de springvorm en
zet deze 30 minuten in de
koelkast;
• week de gelatine 5 minuten in
koud water. Verwarm in een
steelpan het sinaasappelsap
met de suiker op laag vuur en
roer tot de suiker is opgelost.
Knijp de gelatineblaadjes uit
en los ze op in het hete sap.
Neem de pan van het vuur;
• klop in een ruime kom de
slagroom door de yoghurt en
roer het sapmengsel en de
sinaasappelrasp erdoor;
• schenk het yoghurtmengsel
over de kruimelbodem en zet
de springvorm afgedekt met
plasticfolie een nacht in de
koelkast zodat de taart kan
opstijven;
• serveer de cheesecake op een
schaal, besprenkeld met de
honing en bestrooid met
pistachenootjes.

weer enigszins lopen. “De artsen in
Venray spraken van een wonder.
In de medische wereld wordt zoiets
een incomplete dwarslaesie genoemd,” aldus Mia.

De wegbermen
op de buitenwegen
zijn helemaal
kapot gereden
Binnen in huis kan ze zich
redelijk goed verplaatsen en maakt
daarbij gebruik van een rollator.
Buitenshuis is dat een ander verhaal.
“Wanneer ik buiten zou wandelen
zonder hulpmiddelen, krijg ik last
van een evenwichtsstoornis en dat is
wel vervelend,” licht ze toe.
Met haar scootmobiel kan ze
zich gelukkig prima verplaatsen en
genieten van de omgeving. “Ik ben
regelmatig te vinden in de buxustuin
van mijn vriend aan de Ruttenweg.
Die tuin is een geweldig plekje net
buiten Horst waar ik graag verblijf,
maar de omgeving van de Kasteelse
Bossen vind ik ook erg mooi.” Toch
is het rijden in een scootmobiel niet
altijd even prettig. “Ik rij vaak met
mijn scootmobiel in het buitengebied van Horst. Door de grote
bedrijven is er vrij veel vrachtverkeer
in het buitengebied. Op de veelal
smalle wegen ontstaan hierdoor
regelmatig gevaarlijke situaties,
zeker voor een scootmobiel
omdat de wegbermen vaak kapot
gereden zijn,” zegt ze vanuit
eigen ervaring.

Naast de bezoekjes aan het
buitengebied van Horst houdt Mia
van koken en ze probeert dan ook
regelmatig nieuwe recepten uit. “Dat
is een echte hobby van me. Heerlijk
van alles uitproberen, ja ook recepten
die in de HALLO staan,” lacht ze. “Maar
een avondje uit eten vind ik ook gezellig hoor,” voegt ze er nog snel aan toe.
Mia kan volgens eigen zeggen grenzeloos genieten van een wandeling met
haar beste vriendin.

Ik probeer ook
regelmatig de HALLO
recepten uit
In haar vrije tijd gaat haar grootste
aandacht uit naar het onderhouden
van contacten. Een goede relatie met
mensen is erg belangrijk voor haar.
Tv kijken doet ze graag, maar wel
naar soapseries, daar kan ze bij wegdromen. Gewelddadige films vindt ze
maar niks.
Op de vraag welke politieke
partij de Tweede Kamerverkiezingen
gaat winnen zegt ze: “Ik denk dat de
VVD wint en dat het CDA fors gaat
verliezen. We zullen wel zien wat het
wordt.” Mia Beterams is een vrouw die
geniet van wat de dag haar brengt.
Ze schenkt nog een laatste kop koffie
in en staart even voor zich uit. Nog
een laatste vraag, wie zou je ooit nog
eens willen ontmoeten? “Weet je, ik
zou mijn vader nog wel eens willen
ontmoeten, maar dat is onmogelijk
want hij is op jonge leeftijd overleden
ten gevolge van een ongeval,” besluit
ze het interview.

Mia Beterams herstelde van een dwarslaesie
“Ik woon weliswaar in Horst maar
kom oorspronkelijk uit Wanssum.
In mei 2007 ben ik in Horst komen
wonen en dat bevalt me tot nu toe
prima. Ik ben 59 jaar oud en heb een
vriend: Harry, die is 55 jaar. Daarnaast
heb ik twee kinderen: Saskia van 36
en Jeroen van 38. Ook heb ik twee
kleinkinderen, Sam is 10 en Lars is 11
jaar oud,” aldus Mia.
Twintig jaar geleden heeft Mia bij
een ongeluk in Wanssum een dwars-

laesie opgelopen waarbij ze verlamd
raakte tot aan haar nek.

De artsen spraken
van een wonder

HALLO van afgelopen week: Wie heeft het schilderij van Ome Thei?

Een dwarslaesie wordt in het dagelijks taalgebruik ook wel ’gebroken
nek’ of ’gebroken rug’ genoemd en is
een beschadiging van het ruggenmerg.
Omdat bij Mia de breuk niet volledig
was, kon ze na twee jaar revalideren

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

5
3

7

4

6
6

8

1
4
9

6

1
3

Oplossing vorige week:

2

7
5
6

1
7

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
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De ganse wèrreld op zeuk noa schildereeje,
Hiële alde, van lang geleeje.
Picasso oêt Pariës gejat,
Ome Thei is an de stroat gezat,
Wie vinge we ’t iërst, ’t zal meej beneeje.

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Hondenbezit, de
lusten en de lasten

De ergernis en de klachten over hondenpoepoverlast neemt de laatste tijd weer toe. Daarom
wil de gemeente de spelregels bij het uitlaten van een hond nog eens onder ieders aandacht
brengen. Het hebben van een hond gaat normaalgesproken vooral gepaard met lusten, maar
er zijn ook lasten. Hoe zat het ook alweer met de gemaakte afspraken?
Hondenbeleid
Sinds enkele jaren is er in Horst aan de Maas
het hondenbeleid. Dit houdt in dat binnen de
bebouwde kom alle honden bij het uitlaten
aangelijnd moeten zijn. Ook moet binnen de
bebouwde kom de hondenpoep die de hond
waar dan ook deponeert worden opgeruimd.
De enige uitzondering hierop is als men de
hond gebruik laat maken van het hondentoilet.
Deze staan op verschillende plaatsen in de
(voormalige) gemeente Horst aan de Maas.
In Sevenum, Kronenberg, Evertsoord,
Meerlo, Swolgen en Tienray wordt t.z.t. bekeken in hoeverre daar ook dezelfde hondentoiletten moeten komen.
Voorzieningen
Om het de hondenbezitters wat makkelijker te maken zijn er enkele voorzieningen
gerealiseerd om de overlast van hondenpoep
te bestrijden. Behalve de hondentoiletten
worden er opruimzakjes voor de hondenpoep
gratis aangeboden vanuit een aantal dispensers. Deze opruimzakjes kunnen ook worden
afgehaald aan de receptie van het
gemeentehuis.

Opruimplicht
Regelmatig worden aan de gemeente klachten
doorgegeven over overlast door hondenpoep.
Soms is dat doordat het baasje van de hond
het gewoon niet in de gaten heeft. Maar intussen zou elke hondenbezitter moeten weten
dat er een opruimplicht geldt. Iemand die de
hondenpoep niet opruimt waar dit wel moet,
kan worden bekeurd voor tenminste € 90,00.
Bij geconstateerde overtreding wordt niet meer
gewaarschuwd. Onlangs zijn zo een drietal
overtreders bekeurd.
Gezond verstand
De aanlijnplicht en de opruimplicht geldt niet
buiten de bebouwde kom. Maar ook hierop zijn
uitzonderingen. Als een hond niet of moeilijk
onder controle is te houden (enthousiasme of
agressiviteit) door zijn baas dan moet deze
ook buiten de bebouwde kom aangelijnd
zijn. Als een hond buiten de bebouwde kom
zijn behoefte doet dan gebruikt zijn baasje
natuurlijk zijn of haar gezonde verstand en laat
dit niet gebeuren in iemands oprit of midden
op een voetpad in het bos. Niemand hoeft
toch last te hebben van de hondenpoep van
andermans hond.

Welk afval wordt de komende tijd opgehaald?
Vrijdag 28 mei
• Inzameling restafval America en Griendtsveen
Zaterdag 29 mei
• Inzameling oud papier Lottum, Meerlo, Swolgen
en Tienray
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur (alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
Maandag 31 mei
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom en
Horst (Kapellerhof)
• Inzameling textiel Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, en Horst
Dinsdag 1 juni
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de
Riet) en Meterik
Woensdag 2 juni
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen en Tienray
• Inzameling textiel America, Griendtsveen,
Grubbenvorst, Hegelsom, Lottum, Melderslo en
Meterik
• Inzameling GFT-afval Evertsoord, Kronenberg
en Sevenum
Donderdag 3 juni
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 4 juni
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling oud papier Grubbenvorst
• Inzameling textiel Meerlo, Swolgen en Tienray
(in Grubbenvorst wordt oud papier op vrijdag ingezameld van 11.00 uur tot 18.00 uur)
Zaterdag 5 juni
• Inzameling oud papier Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Grubbenvorst
• KCA gemeentewerken 10.00-14.00 uur (alleen
voormalige gemeente Horst aan de Maas)

• 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.
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

College Horst aan de Maas
stelt zich voor aan Meterik en
America

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.
Bijeenkomsten in Meterik en America
De eerstvolgende bijeenkomsten vinden
plaats op maandag 31 mei 2010 in Meterik en
America.
De bijeenkomst in Meterik vindt plaats van
19.00 – 20.30 uur in Gemeenschapshuis De
Meulewiek (in de foyer), St. Jansstraat 2a,
Meterik.
Diezelfde avond van 21.00 – 22.30 uur is het
nieuwe college van B&W aanwezig in America
in Aan de brug, Pastoor Jeukenstraat 10 in
America.
Inwoners van Meterik en America die de kennismakingsavonden willen bezoeken zijn van
harte uitgenodigd.
Programma
Het totale bezoek duurt 1,5 uur. In het eerste
kwartier stellen het college van B&W en de se-

cretaris zich kort voor aan het dorp. Vervolgens
krijgen de dorpen de gelegenheid om zich aan
het college te presenteren.
Aansluitend daaraan 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
Op maandag 7 juni vinden de laatste kennismakingsavonden plaats, in Hegelsom en Horst. Het
dorp zorgt voor de invulling van het programma.
Hebt u ideeën, neem dan gerust contact op met
uw dorpsraad.

Foto
van de
week!

‘Alle kleine beetjes zijn belangrijk in Horst
aan de Maas...’

Ruim 2 kilo plastic
per huishouden
ingezameld
Vorige week was de eerste huis-aan-huis inzameling van plastic verpakkingsafval. Dit was
een succes: er is 35.800 kilo plastic opgehaald. Dit is gemiddeld 2,1 kilo per huishouden en
ongeveer 0,9 kilo per inwoner in één maand tijd.
Plastic afval: weinig gewicht maar veel volume
De inzameling is goed verlopen en de opbrengst
is prima. In kilo’s uitgedrukt klinkt het misschien
weinig, maar dat komt omdat er in kunststof verpakkingen veel lucht zit. In volume scheelt het
veel: veel mensen merken dat de restafvalbak
nog maar halfvol zit.
Attentie: alleen ‘Plastic Heroes’ zakken
gebruiken!
Het plastic afval mag alléén aangeboden mag
worden in de speciale, doorzichtige ‘Plastic
Heroes’ zak. Bij de eerste inzamelronde zijn alle
zakken meegenomen, maar bij de ophaalronde
in juni worden afwijkende zakken niet meer
meegenomen. Als u te weinig Plastic Heroes
zakken heeft, kunt u gratis nieuwe zakken ophalen bij de balie van het gemeentehuis en bij de
gemeentewerf (Americaanseweg 43 in Horst).

Volgende inzamelronde: 14 en 18 juni
De volgende huis-aan-huis inzameling van
plastic afval is in juni. Voor de inwoners aan
de oostkant van de A73 op maandag 14 juni
en voor de inwoners aan de westkant van de
A73 op vrijdag 18 juni.
PlasticPunt in Horst is ook geopend!
Vanaf vrijdag 21 mei is ook het PlasticPunt
aan de Kerkstraat in Horst geopend. Hier kunt
u uw plastic verpakkingen elke dag van de
week (behalve zondag) inleveren.
PlasticPunt zamelt behalve kunststof
verpakkingen ook drankpakken en blik in.
Het PlasticPunt werkt met een beloningssysteem: met bepaalde verpakkingen kunt u
spaarpunten verdienen voor uzelf of voor uw
vereniging.

Wie zijn wij?

Hendrik Hazeu

Bianca van den Berg

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 Essentie

Bouwvergunningen
Aanvraag lichte bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om lichte
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het dichtmaken van een carport op het
perceel gelegen aan de hoofdstraat 48A te
Lottum, ingekomen d.d. 20 mei 2010.
• Het plaatsen van een dakkapel aan de zij
kant van de woning op het perceel gelegen
aan de Vinkepas 6 te Sevenum, ingekomen
d.d. 19 mei 2010.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren
worden ingediend.
Aanvraag reguliere bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om
reguliere bouwvergunning is ingekomen
voor:
• Het vernieuwen van een bedrijfsgebouw
op het perceel gelegen aan de Songert 1 te
Horst, ingekomen d.d. 19 mei 2010.
• Het oprichten van een tuinkamer
op het perceel gelegen aan de Deken
Creemersstraat 88 te Horst, door de heer
M.J.M. Smets te Horst.
• Het plaatsen van een loods op het perceel
gelegen aan de Stationsweg 12 te Lottum,
door de heer R.P.T. van de Ven te Lottum,
ingekomen d.d. 25 mei 2010.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren
worden ingediend.

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.

RAADSLID SP

Bekendmakingen

NAAM: Bianca van den Berg
WOONPLAATS: Lottum
PARTIJ: Essentie
EMAIL: b.vandenberg@horstaandemaas.nl
DAAR GA IK VOOR: Dat de politiek voor alle
mensen toegankelijk, transparant, open en
vooral te begrijpen is. Politiek mag geen ver
van mijn bed show zijn voor de mensen, want
men heeft er dagelijks mee te maken!
De leefbaarheid in de kernen kan blijven
bestaan door onder andere de vele vrijwilligers
die we hebben. Juist door goed naar deze
mensen te luisteren en eventuele knelpunten
in een vroeg stadium te benoemen en aan te
pakken, hoop ik mijn steentje bij te kunnen
dragen aan de leefbaarheid in de 16 prachtige
kernen die onze gemeente rijk is!

NAAM: Hendrik Hazeu
WOONPLAATS: Horst
PARTIJ: SP
EMAIL: h.hazeu@horstaandemaas.nl
DAAR GA IK VOOR: Als oudste raadslid van
Horst aan de Maas, 82 jaar, hebben vooral de
ouderen, maar ook de gehandicapten en minima
mijn speciale aandacht .Vooral bij ouderen gaat
het erom de benodigde voorzieningen onder hun
bereik te houden of te brengen. Hierdoor kunnen
ze in hun eigen omgeving blijven wonen, immers
daar liggen hun sociale contacten en bindingen.
Voor de eventuele mantelzorgers wordt het ook
wat gemakkelijker als ze zo dicht mogelijk bij
de hand zijn. Wat de minima en gehandicapten
betreffen: we ijveren al jaar en dag voor wat
verruiming van hun karige uitkeringen, opdat
zij meer kunnen meedoen met de activiteiten in
de samenleving. Vooral met de bezuinigingen,
die op ons toekomen, zal het zaak zijn er voor
te waken, dat de kwetsbare groepen - ouderen,
minima en gehandicapten - niet de last van de
crisis te dragen krijgen. Dat te voorkomen zal de
volle inzet van de SP vereisen.

Aanvraag reguliere bouwvergunning
fase I
• Het veranderen van een winkelpand op het
perceel gelegen aan de Steenstraat 11 te
Horst, ingekomen d.d. 21 mei 2010.
• Het oprichten van een vleesvarkensstal op
het perceel gelegen aan de Over de Beek 2a
te Tienray, d.d. 12 mei 2010.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren
worden ingediend.
Verleende bouwvergunning met
onthefﬁng
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwver
gunning is verleend met toepassing van een
ontheffing:
Reguliere bouwvergunning
• Het oprichten van een woonhuis met bijge
bouw op het perceel gelegen aan de Jacob
Poelsweg 36 te America, met toepassing
van art. 3.6 Wro.
• Het oprichten van een woonunit op het
perceel gelegen aan de Horsterdijk 97 te
Lottum, met toepassing van art. 3.22 Wro.
Lichte bouwvergunning
• Het oprichten van een carport op het per
ceel gelegen aan de Bosschekampstraat 71 te
Sevenum, door de heer E.M.P. Jansen te
Sevenum, met toepassing van art. 3.6 Wro.
Bovengenoemde vergunning is
verstuurd op 27 mei 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit
besluit is betrokken kan een beroepschrift in
dienen binnen zes weken na de dag van ver
zending van de betreffende bouwvergunning
met ontheffing bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond). Deze mogelijkheid staat alleen
op voor belanghebbenden:
 die zienswijzen hebben ingebracht tegen
het ontwerpbesluit;
 die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs
niet tot het inbrengen van zienswijzen in
staat zijn geweest.

Een beroepschrift schorst de werking van
de bouwvergunning met ontheffing niet.
De indiener van een beroepschrift kan tevens
de voorzieningenrechter bij de Rechtbank
Roermond (sector bestuursrecht, Postbus
950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Aan het indienen van
een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.
Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergun
ning is verleend:
Reguliere bouwvergunning
• Het vergroten van een woning op het per
ceel gelegen aan de Van Douverenstraat 20
te Horst.
• Het veranderen voor en achtergevel
(isoleren gevels) op het perceel gelegen aan
de Van Douverenstraat 5 te Horst.
• Het vergroten van een woonhuis op het
perceel gelegen aan de Spoorstraat 21 te
Grubbenvorst.
• Het ged. vernieuwen van kantine en reali
seren van 2 groomruimtes op het perceel
gelegen aan de Boabelweg 10 te Swolgen.
• Het oprichten van een multifunctionele
accommodatie op het perceel gelegen aan de
Molenstraat 37 te Swolgen.
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 27 mei 2010.
Lichte bouwvergunning
• Het vergroten van een woonhuis op het
perceel gelegen aan de Pr. Beatrixstraat 42
te Horst.
• Het oprichten van een tuinhuis en terras
overkapping op het perceel gelegen aan de
Waterstraat 2 te Horst.
• Het vergroten van een woning op het
perceel gelegen aan de Horsterdijk 6 te
Lottum.
• Het vergroten van een woning op het
perceel gelegen aan de Bosstraat 37 te
Hegelsom.
• Vernieuwen voorgevel loods op het perceel
gelegen aan de Steeg 20 te Sevenum.
• Het oprichten van een schuur op het perceel
gelegen aan de Helenaveenseweg 5 te
Griendtsveen.
• Het verplaatsen van een bestaande kapel op
het perceel gelegen aan de Maasbreeseweg 8
te Sevenum.
• Het vergroten van een woonhuis op het per
ceel gelegen aan de Leopold Haffmansstraat
26 te Horst.
• Het oprichten van een tuinhuis op het per
ceel gelegen aan de Burg Gielenstraat 36 te
Grubbenvorst.
Reguliere bouwvergunning 1e fase
• Het vergroten van een de woning op het
perceel gelegen aan de Hoofdstraat 22 te
Lottum.
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 27 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 indienen binnen zes
weken na de dag van verzending van de
betreffende vergunning. Een bezwaarschrift
schorst de werking van de vergunning
niet. De		indiener van een bezwaarschrift
kan tevens de voorzieningenrechter bij de
Rechtbank Roermond (sector bestuursrecht,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Aan het indienen van
een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.
Verleende sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende sloopvergun
ning is verleend:
• Het slopen van een stal op het perceel gele
gen aan de Herenbosweg 38 te Melderslo,
verleend d.d. 19 mei 2010.

Zwembad
de Berkel
• Het slopen van asbestcement dakplaten op
het perceel gelegen aan de Veestraat 13 te
Meerlo.
Deze sloopvergunning is verstuurd op
27 mei 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een
besluit is betrokken kan ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht daartegen bij
het College van burgemeester en wethouders
van Horst aan de Maas een bezwaarschrift
indienen, binnen zes weken na de dag van
verzending van de betreffende sloopvergun
ning. Een bezwaarschrift schorst de werking
van de vergunning niet. De indiener van
een bezwaarschrift kan tevens de voorzie
ningenrechter bij de Rechtbank Roermond
(Sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond) verzoeken een voorlopige voor
ziening 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, 27 mei 2010.
De burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Centrum

Buitenring Snellen
(centrum)
5. 3 oktober
5 december
6. 12 december 12 december
7.		
19 december		
8.		
26 december		
Grubbenvorst
5 april
13 mei
23 mei (1e Pinksterdag)
24 mei		(2e Pinksterdag)
14 november (Cadeaumarkt)
De volgende aanvrage(n) evenementen
vergunning zijn ontvangen:

Kranestraat 14, 5961 GZ Horst,
tel. 077 - 447 97 25
Roostervrij zwemmen
Dag/Tijd
Donderdag
18.30-20.00
20.45-21.30

Vrijdag
12.00-13.30
18.30-21.30

Zaterdag
14.00-18.00

Bad
Beide baden
Zwangerschapszwemmen
Recreatiebad

Beide baden
Recreatiebad
Discozwemmen
19:00-21:00 uur
Beide baden

Evenementenvergunningen
• Banana Pancakes, Bas van Rengs, voor het
organiseren van een tuinfeest met live
muziek op 23 juli 2010 aan het adres Sint
Jansstraat 47 te Meterik;
• Centrum management Horst aan de Maas,
voor het organiseren van kantklosde
monstraties tijdens de koopzondag van
12 september 2010 op Wilhelminaplein,
Steenstraat en Kerkstraat te Horst.
• Kultuur in de Hoaf, Oude Peeldijk 23 te
Meterik, voor het organiseren van een cul
tureel evenement in de tuin van genoemd
adres op 13, 25 en 26 juni 2010.

Zondag
11.00-15.00
Maandag
09.30-11.30
09.30-10.15
11.00-13.30

Dinsdag
09.45-10.45
12.00-13.30

Beide baden

Recreatiebad
(baby-/peuterzwemmen)
Wedstrijdbad
(trimzwemmen)
Wedstrijdbad en vanaf
11.30 uur ook recreatiebad

Beide baden
Beide baden

13.30-14.15
18.30-20.00

Trimzwemmen
Beide baden

Woensdag
07.30-08.30
09.00-09.45
12.00-15.30

Beide baden
Aqua-varia
Beide baden

Tarieven: € 4,20, 13 jaar en ouder en € 3,20, 3
t/m 12 jaar, kinderen t/m 2 jaar gratis.
Tip: als u een 10 badenkaart of 25 badenkaart koopt bent u aanmerkelijk goedkoper uit.
Zie www.horstaandemaas.nl.
Hier vindt u ook meer informatie over de
mogelijkheden voor diverse doelgroepen
zoals Hydro Riding, Aqua-joggen, Aqua-varia,
zwemles voor volwassenen en kinderen,
Trimzwemmen, Zwangerschapszwemmen,
Baby/Peuterzwemmen, en Vrouwenzwemmen.
Iedere laatste vrijdag van de maand:
Discozwemmen van 19.00-21.00 uur.
Meer informatie: www.horstaandemaas.nl of
Lokale Omroep Reindonk teletextpagina 215.

Exploitatievergunning

Bekendmaking van
aangevraagde en ver
leende vergunning(en) /
ontheffing(en)
Koopzondagen 2010.
Door het college van burgemeester en
wethouders van Horst aan de Maas zijn de
navolgende koopzondagen voor 2010 vast
gesteld:
Horst
Centrum
Buitenring
1. 10 januari
3 januari
(beperkte openstelling)			
2. 7 februari
17 januari
(beperkte openstelling)			
3. 28 maart
14 maart		
4. 18 april
5 april		
5. 13 mei Hemelvaartsdag 13 mei
(beperkte openstelling)			
6. 27 juni
24 mei
(beperkte openstelling)			
7. 12 september
26 september
8. 10 oktober
24 oktober
9. 28 november
14 november
10. 19 december
28 november
11.
12 december
12.		
26 december		
2e Kerstdag
Tienray
Modehuys
Cruysberg
Tienray
1. 7 maart
2. 21 maart
3. 5 april
4. 13 juni
		
5. 4 juli
		
6. 12 september
		
7. 26 september
8. 10 oktober
9. 19 december
10. 2 januari 2011
11.
12.		
		

Bokual /
Tegelstudio
3 januari
17 januari
14 maart
5 april
(2e paasdag) + J.L.
13 mei
(Hemelvaartsdag) + J.L.
24 mei
(2e Pinksterdag) + J.L.
27 juni
26 september
24 oktober
21 november
12 december
26 december
(2e Kerstdag)

De heer S. Awad voor het exploiteren van
PizzeriaShoarma ‘Amon’, Herstraat 34, 5961
GJ Horst.

•
•
•
•

Iedereen naar school
Mannen en vrouwen gelijkwaardig
Minder kindersterfte
Verbeteren van de gezondheid van
moeders
• Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere
dodelijke ziektes
• Meer mensen in een duurzaam leefmilieu
• Mondiaal samenwerkingsverband voor
ontwikkeling

U kunt de betreffende stukken inzien van
28 mei t/m 11 juni 2010 tijdens de open
stellingsuren van het gemeentehuis.
Gedurende deze termijn kunt u over deze
aanvrage(n) mondeling of schriftelijk een
zienswijze naar voren brengen: mondeling
bij de Afdeling Vergunningen en schriftelijk
bij het		gemeentebestuur, t.a.v. de Afdeling
Vergunningen.
Tijdelijke verkeersmaatregel
In verband met de kermis in Sevenum van 29
mei tot en met 1 juni 2010 zijn diverse wegen
in het centrum van Sevenum afgesloten voor
alle verkeer. Het verkeer wordt ter plekke
omgeleid.

Wijziging
stembureaulocatie
In een viertal kernen, te weten: America,
Broekhuizenvorst, Sevenum en Meerlo wijzigt
de locatie van een stembureau. Hieronder
staat aangegeven welke wijziging het betreft:
Voor de komende Tweede Kamerverkiezingen
op 9 juni a.s. zijn de volgende stembureaus
gewijzigd ten opzichte van de vorige verkiezingen:
• 6 (was: Bondszaal America) wordt:
Woonzorgcomplex Aan de Brug, Past.
Jeukenstraat 10 (America),
• 11 (was: Het Koetshuis) wordt: Basisschool
De Schakel, Mgr. Schravenstraat 14
(Broekhuizenvorst)
• 17 (was: Bibliotheek Sevenum)
wordt: Verzorgingshuis Sevenheym,
Maasbreeseweg 8 (Sevenum),
• 19 (was: Gemeentehuis Meerlo) wordt:
‘t Brugeind, De Leeuwerik 33 (Meerlo).

Sevenum
Centrum

Op uw stempas wordt aangegeven wat voor
u het dichtbijzijnde stembureau is. Maar u
kunt uw stem uitbrengen op elk stembureau
binnen de gemeente Horst aan de Maas.
Een overzicht van alle stembureaus vindt u
op de kandidatenlijst of via de website www.
horstaandemaas.nl, Klik achtereenvolgens op:
‘Gemeentehuis’ en ‘Verkiezingen’.

1.
2.
3.
4.

Houd voor meer informatie over de verkiezingen de gemeentepagina in de “Hallo, Horst
aan de Maas”in de gaten! Of raadpleeg bovengenoemde website.

Buitenring Snellen
(centrum)
14 maart
21 maart
28 februari
11 april
28 maart		
20 juni
5 april		
12 september 28 november 12 september

Themabijeenkomst Millenniumdoelen
1 juni 2010

Regelmatig vinden er themabijeenkomsten
voor de gemeenteraad plaats. Doel daarvan
is dat de gemeenteraad achtergrondinformatie ontvangt over diverse uiteenlopende
onderwerpen.
Dinsdag 1 juni 2010 is er om 20.00 uur een
themabijeenkomst over Millenniumdoelen.
Millenniumdoelen: acht internationale
afspraken
In 2000 hebben regeringsleiders van 189
landen afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken.
Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd: de millenniumdoelen:
• De armoede halveren en minder mensen
honger

Uitgebreide informatie over deze acht
internationale afspraken vindt u op www.millenniumdoelen.nl
Millenniumgemeente
De gemeente Horst aan de Maas is een
officiële Millenniumgemeente. Dat betekent dat
de gemeente zich ervoor inzet om in 2015 de
acht Millenniumdoelen te behalen.
De gemeenteraad wil op 1 juni 2010 zich
een beeld vormen, wat de gemeente Horst
aan de Maas en haar inwoners kunnen doen
om deze doelen te halen.
Welkom
Wilt u weten en zien hoe raadsleden zich
een beeld vormen en wilt u daar zelf ook aan
bijdragen? Kom dan luisteren op dinsdag
1 juni 2010 om 20.00 uur. U bent van harte
welkom!

IS HORST AAN DE MAAS
VOORBEREID OP
EXTREEM WEER?
Een ramp gebeurt altijd onverwacht. In Nederland kunnen
11 soorten rampen gebeuren. In Limburg is de kans het
grootst op een ramp door extreem weer, overstromingen
of een ongeluk waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen.
Voor elk type ramp geldt: denk vooruit en zorg dat je
elk moment goed bent voorbereid.

Weet jij eigenlijk wat je moet doen bij een
hittegolf of extreem slecht weer?
Kijk op www.denkvooruit.nl en download de instructiekaart.

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.

Instructieavond voor
verkeersregelaar

Op 9 juni 2010 is er weer een instructie avond voor verkeersregelaars. Ondanks de verkiezingen hebben we besloten de al eerder geplande instructie avond wel door te laten gaan.
Bij de meeste clubs, scholen en verenigingen is het begrip verkeersregelaar al bekend.
Voor alle evenementen, groot of klein, waarbij gebruik wordt gemaakt van de openbare weg
en waarvoor het verkeer geregeld moet worden, moet men aangesteld zijn als verkeersregelaar om dit te mogen doen. Een en ander is door de wetgever vastgelegd in de Regeling
Verkeersregelaars.
De gemeente stelt de verkeersregelaars aan.
De politie is verantwoordelijk voor het geven van
de instructie. Men moet evenementen op de openbare weg dan ook aanmelden bij de gemeente.
De instructie avond is bedoeld voor iedereen die
verkeersregelaar wil zijn. Ook diegenen die al
eerder instructie hebben gevolgd.
De verkeersregelaars worden tegenwoordig
aangesteld voor één jaar. Als dit jaar afloopt moet
men opnieuw instructie volgen om verkeersregelaar te blijven. (Het blijft overigens wel mogelijk
om per evenement aangesteld te worden, zonder
pasje, maar ook dan moet men wel instructie hebben gevolgd). Bij een aanstelling als verkeersregelaar voor een jaar, krijgt men ook een pasje.
Neem daarom ook een pasfoto mee naar de
instructie. Een pasfoto op het pasje voor de
verkeersregelaar is verplicht.
Er zal worden gekeken of we een modelpasje
kunnen ontwikkelen dat langer meekan, ook na

de vervolginstructie. Tot die tijd verzoeken wij u
nog een pasfoto mee te nemen.
De avond begint om 19.30 en duurt ongeveer een
uur. Dhr. Roy Stoffels van de politie te Horst zal
deze instructie verzorgen. Hij vindt plaats in het
gemeentehuis te Horst in de raadzaal.
Men kan zich aanmelden via mevr. Anja Wellen
van de gemeente Horst aan de Maas, telefoon
077 – 477 94 67 en e-mail a.wellen@horstaandemaas.nl. De benodigde gegevens zijn naam,
adres, geboortedatum en telefoonnummer van de
deelnemers.
Als u zich per mail aanmeldt, verzoeken wij u
deze gegevens correct en volledig aan te leveren.
En natuurlijk de pasfoto, die kan ingeleverd worden op de avond zelf.
Het is de bedoeling dat er op 6 oktober 2010 nog
een andere algemene instructie avond gegeven
zal worden.

Bekendmakingen
Milieu
Bekendmaking beschikking milieuvergunning in het kader van de Wet
milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aan
vraag 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: varkenshouderij
Aanvrager:
J. Hagens Agro
Adres inrichting:
Witveldweg 48
Datum aanvraag: 23 december 2009
Betreft:
WM milieuvergunning
8.1 veranderingsvergunning
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 28 mei 2010
tot en met 8 juli 2010. U kunt de betreffende
stukken inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in
Horst. De openingstijden van de informatie
hoek 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
bereikbaar onder nummer 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 rede
lijkerwijs kan worden verweten dat hij geen
zienswijzen naar voren heeft gebracht over
de ontwerpbeschikking. De milieuvergunning
treedt in werking na afloop van de beroeps
termijn. Dit geldt niet wanneer iemand in de
beroepstermijn beroep instelt en tevens vraagt
om een voorlopige voorziening te treffen. Een
verzoek om voorlopige voorziening kunt u
indienen wanneer u beroep heeft ingesteld.
Voorwaarde voor het toekennen van een
verzoek om voorlopige voorziening is dat er
sprake is van “onverwijlde spoed“. Dit wil zeg
gen 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 verbon
den. Voor verdere informatie hierover kunt u
terecht bij de Raad van State, tel. (070) 426 42
51, www.raadvanstate.nl.
Bekendmaking ontwerpbeschikking
milieuvergunning in het kader van de
Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een verzoek
tot intrekking van de milieuvergunning bin
nengekomen. Zij zijn van plan deze milieuver
gunning in te trekken. Het betreft de volgende
ontwerpbeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: varkenshouderij
Aanvrager:
G.H.P. Wijnen
Adres inrichting:
Simonsstraat 37
Betreft:
Intrekking milieuvergunning intrekking
milieuvergunning
Datum aanvraag: 3 mei 2010
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage van 28 mei
2010 tot en met 8 juli 2010. U kunt de betref
fende stukken inzien in de informatiehoek van
het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein
6 in Horst. De openingstijden van de infor
matiehoek 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
bereikbaar onder nummer 077 – 477 97 77.
Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de inzage termijn
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over
de ontwerpbeschikking naar voren brengen.
Het indienen van zienswijzen per email is
vooralsnog niet mogelijk. U kunt uw schrif
telijke zienswijzen richten aan Burgemeester
en wethouders. Voor het inbrengen van uw
mondelinge zienswijze dient u een afspraak
te maken via de heer J. Huijs van team
Vergunningen. Wanneer u het niet op prijs
stelt dat uw persoonlijke gegevens bekend
worden dan kunt u dat aangeven in uw brief
waarin u uw zienswijzen weergeeft.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de
zienswijzen bij het nemen van een definitief
besluit. Het instellen van beroep is slechts
mogelijk voor belanghebbenden. Een belang
hebbende aan wie redelijkerwijs kan worden
verweten dat hij/zij geen zienswijze tegen
de ontwerpbeschikking naar voren heeft
gebracht, kan geen beroep instellen. Uit de
bestuurspraktijk blijkt vooral dat beroep kan
worden ingesteld als ook zienswijzen tegen de
ontwerpbeschikking zijn ingediend.
Horst, 27 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. artikel 3.10 Wet
ruimtelijke ordening Sevenheijm
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend dat zij een
projectbesluit ex artikel 3.10 Wet ruimtelijke
ordening hebben genomen ten behoeve van
de realisatie van de bouw van een viertal
groepswoningen en 12 appartementen op het
terrein van zorgcentrum Sevenheijm aan de
Maasbreeseweg 8 in Sevenum op de percelen
kadastraal bekend als gemeente Sevenum,
sectie L, nr. 1495 en nr. 143.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
ligt het besluit met de bijbehorende stukken
met ingang van 28 mei 2010 (tot en met 8 juli
2010), tijdens kantooruren, gedurende een pe
riode van zes weken voor een ieder ter inzage
in het gemeentehuis van de gemeente Horst
aan de Maas, Wilhelminaplein 6 te Horst.
Het besluit en de bijbehorende stukken zijn
tevens vanaf 28 mei 2010 te raadplegen op
onze website, www.horstaandemaas.nl en op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Tegen ons besluit staan op dit moment op
basis van artikel 46, lid 6 Woningwet geen
bezwaar of beroep open. De beroepstermijn
begint pas te lopen op het moment dat er een
besluit met betrekking tot de bouwvergun
ningaanvraag is bekendgemaakt.
Ontwerpprojectbesluit ex art. 3.10 Wro
en ontwerpbouwvergunning bedrijfsgebouw en silo’s (verplaatsing varkensbedrijf) Losbaan 12 Grubbenvorst
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend voornemens te zijn om
een projectbesluit ex artikel 3.10 Wet ruimte
lijke ordening te nemen en een bouwvergun
ning te verlenen voor:
• De bouw van een bedrijfsgebouw en silo’s
ten behoeve van de verplaatsing van een
varkensbedrijf, op het perceel kadastraal
bekend gemeente Grubbenvorst, sectie K,
nummer 149, plaatselijk bekend Losbaan 12
in Grubbenvorst (LOG Witveldweg).
Ingevolge artikel 3.11 Wet ruimtelijke ordening
en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht
ligt het ontwerpprojectbesluit en de ontwerp
bouwvergunning met de bijbehorende stukken

Verplaatsen bomen
Sevenum
met ingang van 28 mei 2010, tijdens de kan
tooruren, gedurende een periode van zes we
ken ter inzage in het gemeentehuis van Horst
aan de Maas, Wilhelminaplein 6 in Horst.
De openingstijden van de informatiehoek zijn
van maandag 08.0012.00 uur en van 14.00
20.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag
van 08.0012.00 uur.
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stuk
ken (behalve de bouwtekeningen behorend bij
de ontwerpbouwvergunning) zijn tevens vanaf
28 mei 2010 te raadplegen op onze website
(www.horstaandemaas.nl) en op www.ruimte
lijkeplannen.nl
Gedurende de periode van zes weken kun
nen met betrekking tot het ontwerpbesluit
tot het buiten toepassing verklaren van het
bestemmingsplan middels het nemen van een
projectbesluit en tegen het ontwerpbesluit tot
verlening van bouwvergunning, mondeling of
schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen worden
ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 6005, 5960 AA Horst.

Nieuwe verordeningen
met betrekking tot plan
schadeverzoeken
In het kader van de fusie heeft de raad op
18 mei 2010 het besluit genomen om de
procedureverordeningen planschade van
Horst aan de Maas, Sevenum en Meerlo te
harmoniseren. Ook heeft de raad een nieuw
besluit genomen over het drempelbedrag bij het in
behandeling nemen van een planschadeverzoek.
Procedureverordening
Planschadeverzoeken 2010
De raad van de gemeente Horst aan de Maas
heeft op 18 mei 2010 de ‘Procedureverordening
voor advisering tegemoetkoming in planschade
gemeente Horst aan de Maas 2010’ vastgesteld.
Deze verordening treedt in werking op 28 mei
2010.

Horst, 27 mei 2010.

Deze verordening treedt in de plaats van de
navolgende verordeningen:
 Procedureverordening voor advisering
tegemoetkoming in planschade gemeente Horst
aan de Maas 2008
 Procedureverordening voor advisering
tegemoetkoming in planschade gemeente
MeerloWanssum 2008
 Procedureverordening voor advisering tege
moetkoming in planschade gemeente Sevenum

Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Tarievenverordening ex artikel 6.4 van de
Wet ruimtelijke ordening
Artikel 6.4 derde lid van de Wet ruimtelijke
ordening regelt onder meer de mogelijkheid

Deze bekendmaking van het ontwerpproject
besluit en de ontwerpbouwvergunning vindt,
behalve in het huisaanhuis blad en op de
gemeentelijke website		(www.horstaandemaas.
nl), ook plaats in de Staatscourant.

voor burgemeester en wethouders om aan een
aanvrager om tegemoetkoming in planschade,
een recht te heffen. De aanvrager dient dit
bedrag, hierna te noemen drempelbedrag,
binnen vier weken op de gemeentelijke
rekening of op een aangegeven plaats te
storten, op straffe van het niet ontvankelijk
verklaren van de aanvraag. Bij een gehele of
gedeeltelijke positieve beslissing op de aanvraag
om tegemoetkoming in planschade wordt het
drempelbedrag teruggestort. Het in de wet
genoemd drempelbedrag is € 300, maar dit kan
bij gemeentelijke verordening worden verhoogd
of verlaagd met ten hoogste twee derde. De
voormalige gemeenten Sevenum en Horst aan de
Maas hadden het drempelbedrag verhoogd tot
€ 500, in de (voormalige) gemeente Meerlo
Wanssum werd het wettelijke drempelbedrag
van € 300, gehanteerd.
De gemeenteraad heeft op 18 mei 2010 de
Tarievenverordening ex artikel 6.4 van de
Wet ruimtelijke ordening vastgesteld. In deze
verordening is het drempelbedrag vastgesteld op
€ 500,. Deze Verordening treedt in werking op
28 mei 2010.
Beide verordeningen liggen op de gebruikelijke
openingstijden ter inzage in de informatiehoek
van het gemeentehuis (Wilhelminaplein 6 te
Horst). De openingstijden van de informatiehoek
zijn van maandag 09.0012.00 uur en van 14.00
19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 09.00
12.00 uur en van 14.0017.00 uur.
De verordeningen zijn tevens te raadplegen
op de internetsite van de gemeente, www.
horstaandemaas.nl.

Gemeente treft voorzorgsmaatregelen
t.b.v. verplanten zilverlindes Pastoor
Vullinghsplein Sevenum
In verband met de voorgenomen herontwikkeling van het Pastoor Vullinghsplein in
Sevenum, op de plek waar nu nog basisschool
De Dobbelsteen gelegen is, is het noodzakelijk
dat de bestaande grote bomen (zilverlindes)
langs de Bosschekampstraat en Pastoor
Vullinghsstraat een nieuwe plek krijgen.
Handhaving van deze bestaande bomen is in
verband met de herontwikkeling niet mogelijk. De gemeente vindt de bomen echter het
behouden waard voor het dorp Sevenum en is
voornemens hier een nieuwe plek in het dorp
voor te vinden. De bomen zullen daarom verplant worden. Om de verplanting straks mogelijk
te maken zullen de bomen op korte termijn een
voorbehandeling ondergaan. Daartoe zullen
sleuven rondom de bomen (in totaal 11 stuks)
gegraven worden waarin extra voedingsstoffen
voor de (wortels van) bomen worden aangebracht. Daarna zullen de sleuven weer dicht
gemaakt worden. Tevens zullen de bomen
gesnoeid worden. De daadwerkelijke verplanting zal pas plaatsvinden nadat basisschool
De Dobbelsteen verhuist is naar het voormalige
gemeentehuis in Sevenum. Naar verwachting
zal dit eind 2011 zijn. De nieuwe plek voor deze
11 bomen zal in overleg met de Groengroep
Sevenum nog nader bepaald worden.
De voorzorgsmaatregelen zullen op maandag 7
juni a.s. worden aangebracht. De plek rondom
de bomen zal hiervoor tijdelijk afgezet worden,
zodat geen gevaarlijke situaties voor de (schoolgaande) kinderen ontstaan. Het autoverkeer
kan ter plaatse gewoon doorgang vinden.

Gemeenteraad Horst aan de Maas bezocht een aantal kernen
Ook de gemeenteraad, wil evenals het college, de kernen van de nieuwe gemeente Horst aan
de Maas leren kennen. Burgemeester en wethouders doen dit via openbare bijeenkomsten,
waarvoor het gehele dorp wordt uitgenodigd. De raad doet dit door middel van excursies
en/of bedrijfsbezoeken. Door een bezoek te brengen aan verschillende bedrijven, instellingen,
verenigingen verwachten de raadsleden goede beelden te krijgen bij het wonen, werken en
ontspannen in de 16 kernen.
Op vrijdagmiddag 21 mei 2010 – tijdens de
eerste raadsexcursie – bracht de gemeenteraad
een bezoek aan Zorgcentrum La Providence in
Grubbenvorst. De leden van de raad ontvingen
daar een uitgebreide toelichting rondom zorg
in het algemeen en bij La Providence in het
bijzonder. Het bezoek werd afgesloten met een
rondleiding door het voormalige klooster en de
gerealiseerde nieuwbouw.
Diezelfde middag ontvingen de raadsleden
uitgebreide informatie van enthousiaste vrijwilligers van het Rozenkenniscentrum over toprozen in De Rozenhof in Lottum. Ook hier werd
het bezoek afgesloten met een rondleiding.
In Broekhuizen tenslotte volgde een informele
evaluatie over dit eerste bezoek.

Gemeenteraad bezoekt De Rozenhof

Algemene informatie
Openingstijden gemeentehuis
Openingstijden alle afdelingen: maandag t/m
vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur. Openingstijden
afdeling burgerzaken (tot 1 augustus):
Maandag
08.00 – 20.00 uur
(m.u.v. 12.30 – 13.00 uur)
Dinsdag
08.00 – 12.00 uur
Woensdag 08.00 – 12.00 uur
Afspraak op Maat: 13.30 – 16.15 uur
Donderdag 08.00 – 12.00 uur, 16.00 – 19.00 uur
Vrijdag
08.00 – 12.00 uur
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

Afspraak maken voor aanvragen/
verlengen reisdocumenten
U kunt voor woensdagmiddag tussen 13.30 en
16.15 uur een afspraak maken voor het aanvragen
van een paspoort of IDkaart/rijbewijs. U kunt de
afspraak via het callcenter (tel. 077  477 97 77)		
indienen of via een digitaal formulier. Wilt u er

s.v.p. rekening mee houden dat u bij de afdeling		
Burgerzaken een geldig legitimatiebewijs
(paspoort/idkaart of rijbewijs) nodig hebt.
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 alarm
nummer 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.
Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdag
en donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdag
en donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
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RAADSFEITEN
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Installatie Kees van Rooij als burgemeester
van Horst aan de Maas
De heer Kees van Rooij werd op 18 mei 2010
ofﬁcieel welkom geheten in de raadsvergadering
als burgemeester van de gemeente Horst aan
de Maas. Eind 2009 werd hij benoemd als waarnemend burgemeester voor de fusiegemeente.
Door de herindeling was de burgemeesterpost
in Horst aan de Maas vanaf 1 januari 2010
vacant. Kees van Rooij werd door de gemeenteraad unaniem voorgedragen en was de enige
kandidaat voor de functie.
In april van dit jaar werd hij bij Koninklijk Besluit
benoemd tot burgemeester van Horst aan de
Maas. Op 7 mei volgde de ofﬁciële beëdiging
door gouverneur Frissen. En op 18 mei 2010
werd Kees van Rooij ten slotte ofﬁcieel geïnstalleerd tijdens de gemeenteraadsvergadering.
Het benoemingsbesluit werd voorgelezen
door de grifﬁer, de heer Ruud Poels.

Plaatsvervangend raadsvoorzitter Joop de
Hoon sprak hem toe en overhandigde hem
de voorzittershamer en hing de ambtsketen
om. Daarna volgden er toespraken door
gemeentesecretaris Alwin ter Voert, door
loco-burgemeester Leon Litjens en bracht
het seniorenorkest Horst aan de Maas een
serenade.
In zijn nawoord bedankte de heer Kees van
Rooij alle aanwezigen voor hun komst en voor
het in hem gestelde vertrouwen. Verder zei hij
graag de kennismaking met de inwoners van
Horst aan de Maas te willen verdiepen door
regelmatig op de kofﬁe te gaan bij gezinnen
in de kernen. Aan ieder raadslid deed hij de
toezegging om een dagdeel met hen ‘mee te
lopen’ om zo te achterhalen met welke drijfveer
de leden in de raad zitten.
Serenade door het seniorenorkest Horst aan de Maas

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering van 18 mei 2010
Op dinsdag 18 mei 2010 vond een openbare
gemeenteraadsvergadering plaats.
De volgende zaken kwamen aan de orde.
Burgerpodium
Er werd geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
Spreekrecht raadsleden
Raadslid mevrouw L. Hogema vroeg in haar
spreekrecht waarom het winnende project van
de wegwijsdag 2009, de belevingstuin bij verzorgingshuis Berkele Heem, nog niet is uitgevoerd.
De reden hiervoor was volgens wethouder
Op de Laak dat er binnenkort verbouwingswerkzaamheden plaatsvinden, waardoor het
uitgesteld is.
Raadslid R. Bouten vroeg aandacht voor het
Pastoor Vullinghsplein in Grubbenvorst (bereikbaarheid en ‘houdbaarheid’ tijdens festiviteiten,
meer ‘leven’ op het plein). Ook deed hij een
voorstel voor parkeergelegenheid. Wethouder
Litjens zei toe dit te bewaken.
Beantwoording schriftelijke raadsvragen
Op de vraag van D66 over De Smidse
antwoordde wethouder Litjens dat voor het
Versplein in een eerder stadium een partij is afgehaakt. Op dit moment is de gemeente in een
vergevorderd stadium met een belegger. Daarbij
wordt ook afgesproken welk type ondernemers
welkom zijn.
Wethouder Selen heeft naar aanleiding van de
vraag van de SP over het openbaar vervoer
in Horst aan de Maas gesproken met Veolia.
Veolia heeft hierover afspraken met de provincie
gemaakt. De lijnbus zou hersteld kunnen worden als de gemeente instaat voor de tekorten.
Dat is niet wenselijk. Daarnaast kan lijn 69 van
belbus omgezet worden naar lijnbus als blijkt dat
daarvan veel gebruik wordt gemaakt.
Essentie stelde vragen over het parkeerfonds.
Wethouder Litjens deelde mede dat de hoogte
van het fonds op dit moment € 50.000 is; er zijn
nog geen parkeerplaatsen gerealiseerd.

Column

De raadsfracties laten om de beurt in
Raadsfeiten hun licht schijnen over een eventuele gebeurtenis door middel van een column.
Deze keer is aan het woord: PvdA-PK.

Stemmen
Het lot koppelde de PvdA-PK fractie aan de
column die nu voor u ligt. Voor mij persoonlijk
als geschenk ervaren, want het geeft mij de
mogelijkheid uw aandacht te vragen voor het
belangrijkste recht dat we in onze hedendaagse
democratie hebben, het stemrecht. 9 Juni is het
namelijk weer zo ver. Tweede Kamer verkiezingen. Zelf weet ik al een tijdje op wie ik ga stemmen. Dat het PvdA wordt zal u niet verbazen en
de mensen die mij, m’n weblog, twitter of andere
social media volgen, zullen ook weten dat ik op
onze nummer 36, Lia Roefs stem. Zowel als
fractie, maar ook als persoon heb ik veel aan
Lia gehad en het zou goed zijn voor NoordLimburg als Lia terug komt.
En ondanks dat ik natuurlijk hoop dat jullie
allemaal mijn voorbeeld zullen volgen ga ik er

Ingekomen stukken
Naar aanleiding van de ingekomen stukken
werden vragen gesteld die door de collegeleden
beantwoord werden.
Wethouder Op de Laak zei naar aanleiding van
de vraag van de SP-fractie over de controle op
meteen vanuit dat dit niet lukt. Waar ik echter
wel op hoop is dat ik met dit stukje mensen
kan bewegen te gaan stemmen. Want deze
verkiezingen gaan ergens over. 30 Miljard aan
bezuinigingen. Niets is zo belangrijk als een
hoge opkomst en een brede afspiegeling van
wat wij als Nederlanders willen. Het geeft de
150 Kamerleden en een aantal bewindslieden
draagvlak, iets waar politici niet zonder kunnen.
Maar zoals ik in mijn inleiding al schreef ga
ik zelf niet alleen als Nederlander, maar ook
als Limburger naar de stembus. Waar ik hoop
dat het Limburgse PvdA geluid door Lia wordt
gebracht, hoop ik ook dat de CDA stemmers uit
Horst aan de Maas op Raymond Knops stemmen en hoop ik ook dat jongere CDA stemmers
hun steun geven aan Martijn van Helvert.
Het maximale aantal woorden noodzaakt mij
echter alweer te stoppen met deze column. Mijn
stemadvies is gegeven. Sluit ik graag af met het
doel van dit stukje: Ga stemmen!
Roy Bouten
Raadslid PvdA-PK

de bodemsanering dat de Provincie en VROM
op dit moment onderzoek doen. Zodra de uitslagen bekend zijn, wordt de raad daarvan op de
hoogte gesteld.
Op de vraag van de SP-fractie over eetgelegenheid/solexvoorziening Griendtsveen antwoordde
wethouder Op de Laak dat solexen het jaarrond
verhuurd mogen worden. De lunchroom is tussen 1 november en 1 april gesloten. Handhaving
vindt steekproefsgewijs plaats.
Wethouder Litjens deelde mede dat er geen
sprake is van koerswijziging. Dit naar aanleiding
van vragen van de PvdA-PK-fractie over de resultaten van het onderzoek luchtkwaliteit rondom
Horst-Grubbenvorst.
Verslag raadsvergadering 27 april 2010
Het verslag van 27 april 2010 werd vastgesteld.
Procedureverordening planschade 2010
Door de fusie moeten de 3 procedureverordeningen planschade van de voormalige
gemeenten geharmoniseerd worden, evenals de
planschadeverhaalsovereenkomst. De gemeenteraad ging unaniem akkoord met de procedureverordening planschade 2010. Bij het akkoord
gaan met de planschade 2010 nam de raad ook
een nieuw besluit over het drempelbedrag bij
het in behandeling nemen van een planschadeverzoek.
Installatie van de heer Kees van Rooij als
burgemeester van Horst aan de Maas.
Met ingang van 3 mei 2010 is de heer Kees van
Rooij benoemd tot burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas. Nadat hij al eerder
door de Commissaris van de Koningin beëdigd
is, werd hij door de gemeenteraad en het college
ofﬁcieel welkom geheten in de raadsvergadering. Een kort verslag van deze installatie vindt u
elders op deze pagina.
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.

Overhandiging vertrouwde voorzittershamer door de plaatsvervangende raadsvoorzitter Joop de Hoon
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas
(bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Bijna niemand wil doorwerken na 65 jaar
De verkiezingsborden staan, de eerste posters hangen, de campagne
is begonnen. Er spelen een aantal belangrijke thema’s waar de kiezer echt
iets te kiezen heeft. Een daarvan is het standpunt met betrekking tot de
AOW. De SP zegt heel duidelijk ‘65 blijft 65’.
Waarom? Op dit moment werken twee op de drie mensen tussen
de 60 en 65 jaar niet. De overgrote meerderheid is afgedankt of
arbeidsongeschikt. Daarnaast staan
er ruim 1 miljoen mensen onder de
65 die willen werken aan de kant.
Als we de mensen jonger dan 65
die willen werken aan een baan

helpen, hoeven we de mensen boven
de 65 die niet willen, niet tot werk te
verplichten. Uit TNO-onderzoek onder
ruim 22.000 werknemers blijkt dat
slechts 13% van de werknemers na
het 65ste levensjaar wil doorwerken.
Bijna alle partijen kiezen ervoor
te bezuinigen door de AOW-leeftijd te verhogen. Wij laten dat niet

gebeuren. De SP wil dat 65 gewoon
65 blijft. Iedereen, ongeacht het
arbeidsverleden krijgt vanaf 65 jaar
een AOW-uitkering. In al zijn eenvoud
is dat de beste manier om ouderen
in een beschaafd land de rust te
gunnen waar ze recht op hebben.
Iedereen die wil doorwerken krijgt de
mogelijkheid hiertoe. Andere partijen
praten over omscholen voor mensen
met zware beroepen. Wat zou die
bouwvakker of stratenmaker dan
moeten doen? Administratief werk?
En de verzorgenden dan? Ook op de

administratie? Er moeten juist meer
handen aan het bed, niet minder!
Omscholing is niet het antwoord op
zwaar werk. Op tijd met pensioen
wel. Zodat je nog kunt genieten
van je oude dag na een leven met
zwaar werk. De ruim één miljoen
mensen die onvrijwillig aan de kant
staan, moeten aan het werk worden
geholpen. Daar is de winst te behalen. Minder uitkeringen en extra
inkomsten.
Frank Spreeuwenberg
SP Horst aan de Maas

Cactus
Column
Kunst

Op weg naar een gezonde economie
De afgelopen weken hebben we weer kunnen zien wat de consequenties zijn van het niet stellen van grenzen. De Grieken, die de Unie zijn
binnengerommeld (ze voldeden immers niet aan de normen voor
toetreding) bleken de zieke man van Europa te zijn. Dit was overigens al
bekend in 2000 bij de start van de Unie. Alle partijen (m.u.v. CDA, SGP en
CU) stemden toen echter vóór toetreding van de Grieken. Het is daarna
alleen maar erger geworden.
De financiële crisis waarin we nu
al bijna 2 jaar verwikkeld zijn, begint
zijn tol te eisen. Vele banken zijn aan
het infuus gelegd, de staatsschuld is
razendsnel opgelopen.
Na Griekenland, Spanje en Portugal
komt het virus snel naar het noorden.
Centrale vraag voor Nederlandse
politici is dan ook: Hoe wapenen we
ons tegen de ziektekiemen?
Hoe zorgen we ervoor dat onze eco-

nomie virus-proof wordt?
Is dat door snel met medicatie te
beginnen of is dat door de wond te
laten door-etteren? Ook in de politiek
geldt dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. Hoe pijnlijk ook
voor de patiënt, we zullen hem snel en
effectief moeten behandelen.
Ik ben dan ook van mening dat
we zo snel mogelijk de stabiliteit in de
financieel-economische wereld moeten

terugbrengen om ook toekomstige
generaties een toekomst met perspectief na te laten. Dat betekent niet zoals
PvdA, SP en Groen Links willen: de rekening vooruitschuiven, maar rekeningen nu betalen. Tegelijkertijd moet juist
nu wel oog blijven voor de kwetsbare
groepen in onze samenleving.
De komende weken heb ik samen
met ondernemers, medewerkers in
de zorg en jongeren gesprekken over
hun visie op de toekomst. Hoe kunnen
we er bijvoorbeeld voor zorgen dat
zorg betaalbaar blijft? Hoe kunnen we
ervoor zorgen dat werken in de zorg
gewaardeerd wordt? Hoe kunnen we
de topsalarissen in de zorg beteugelen
en wat is de visie van jongeren over al
deze zaken? Zaken die mij bezighou-

den, die ik onder de aandacht breng
in Den Haag en die u eveneens
ongetwijfeld zullen raken.
Graag ga ik met u over deze en
andere onderwerpen in gesprek.
Ik heb dat de afgelopen jaren bij de
vele bezoeken die u bracht aan
Den Haag gedaan, ik doe dat nu
en zal dat blijven doen, overal
waar ik kom. Dat is ook de enige
manier waarop ik mijn werk als
volksvertegenwoordiger kan doen.
U bent tijdens winkeluren van harte
welkom in het campagnehuis aan de
Kerkstraat in Horst, Tevens kunt u
mij bereiken via r.knops@tweedekamer.nl of 06-18 30 59 33.
Raymond Knops, Lid Tweede
Kamer voor het CDA

Bespreking Poll week 19

Als het slecht weer is dan verpest het mijn vakantie
Uit de poll blijkt dat bij een groot deel van de stemmers het weer van
invloed is op zijn of haar vakantie. Vier op de vijf mensen geven zelfs aan dat
slecht weer hun vakantie verpest. Uit klimatologische gegevens van Nederland
blijkt echter dat we in dit land zelden zeker kunnen zijn van goed weer.
Het weer is over het algemeen wisselvallig en onvoorspelbaar.
De keuze als het gaat om vakantie lijkt voor ons Nederlanders te zijn:

óf een reisje boeken naar een warm buitenland óf de kans op frisse en regenachtige dagen incalculeren en voor lief nemen. Uit haar reactie op de poll blijkt
dat Rita Hagens uit Horst de laatste optie heeft gekozen. “Deze week met man
en kids vakantie gehad, leuke dingen ondernomen en ons prima vermaakt,
ondanks het weer. Het is net hoe je er zelf tegenover staat, je kunt er je aan
ergeren maar dat is zonde van je vakantie!”

De gemeente moet de regels
voor de kermissen van alle kernen gelijktrekken
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Sevenumse ondernemers hebben het voor elkaar gekregen. Zij mogen
tijdens de aankomende kermis langer doorgaan met hun festiviteiten buiten.
De gemeente Horst aan de Maas wil in principe voor alle dorpen dezelfde
regels hanteren voor geluidsoverlast en sluitingstijden. Dit betekent voor de
kermis in Sevenum dat het feest buiten eerder dan ‘normaal’ zou moeten
stoppen. Het gevolg: protesten van de Sevenumse ondernemers en kermisbezoekers; met succes. Omdat de Sevenumse kermis een ander karakter

heeft dan die van Horst wordt nu een uitzondering gemaakt en gelden voor
Sevenum soepelere regels. De redactie van HALLO Horst aan de Maas vraagt
zich af of dit wel eerlijk is. Moet de gemeente voor alle kernen gelijke regels
hanteren, of is het juist goed van de gemeente dat ze zich flexibel opstelt en
kijkt naar de situatie ter plaatse? Wat vindt u?
Geef uw mening via de website www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 20) > Horst aan de Maas moet blij zijn met de Polen die wonen en werken in de gemeente
> eens 58% oneens 42%

De bezoekers aan onze
buurgemeente Venray kijken zich
sinds kort de ogen uit. Van
verbazing of van ergernis over de
‘mishandeling’ van een aantal
rotondes in dit, overigens
aardige, plaatsje. Het gaat dan
vooral over de diverse ’kunstuitingen’ die deze rotondes sinds
kort opsieren. De enorme ongein
die tegenwoordig onder de naam
kunst wordt geproduceerd mag
daarbij kennelijk ook nog als
blikvanger worden geëtaleerd, je
zou op slag de weg kwijt raken!
Een paar hulpbehoevende
schapen, een sloopauto en een
carnavaleske clown moeten de
kunst van grapjassen voorstellen.
En die werden er waarschijnlijk
nog dik voor betaald ook! Dan is
het in de nieuwe gemeente Horst
aan de Maas toch wel heel iets
anders, kijk maar eens naar de
voorstelling van de Peelkabouters
in het winkelcentrum en het
grote paard bij het gemeentehuis. Evenzeer fraai is het beeld
bij het Kantmuseum dat het
drogen van linnen in vroeger
tijden voorstelt. Ook het
Grubbenvorster aspergebeeld bij
het Ursulinenklooster en de
Heilige Christoffel die aan de
loswal in Broekhuizen over de
Maas kijkt, zijn slechts enkele
voorbeelden van de manier
waarop kunst, begrijpelijk voor
iedereen, kan worden gepresenteerd. Goed, zullen de nieuwe
bewoners van Horst aan de Maas
zeggen, maar hoe kan het dan
dat er bij het Schuitwater richting
Broekhuizen zo’n blauwe
drietrapsraket werd neergezet,
dat monsterlijke ding slaat toch
óók nergens op? Ja, zal Cactus
dan antwoorden: daar hebben de
critici gelijk in maar dit had te
maken met de fusie van Horst
aan de Maas met Grubbenvorst
en Broekhuizen. En als er toen al
een Parel was geweest, was dit
beeld er waarschijnlijk nooit
gekomen. Uiteindelijk heeft ene
Otto Weiss het laatste woord in
deze discussie en Cactus kan zich
dit aantrekken. ”Menigeen is
criticus geworden, uit ergernis
omdat hij geen kunstenaar kon
worden.” Otto heeft groot gelijk!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

18

jongeren

27
05

Geen Bastards meer Duizend bezoekers bij
Gaellus Open Air in Tienray
op het podium
Voor de Bastards zit het erop. Afgelopen zaterdag traden Jos Muijsers,
Leon Vergeldt, Chyriel van Dijk en Pepijn Houwen voor het laatst op. Drie
van de vier hardrockbandleden blijven nog wel muziek maken maar wel
van een ander genre, namelijk countryrockcovers.
Echt druk was het niet zaterdagavond in soos Canix. “Er is gewoonweg ontzettend veel te doen tijdens
het pinksterweekend. Overal in de
regio worden concerten georganiseerd
en jongeren kunnen maar op één plek
tegelijk zijn,” zegt een vrijwilliger van
de soos.
De Bastards zijn echter wel een
en ander gewend. “Spelen voor een
klein publiek heeft zeker ook zijn
charmes,” lacht Muijsers. “Een minder
optreden, jaren geleden, was op een
‘Goldwingtreffen’ in Panningen. De
organisatie dacht een rustige band
te hebben geboekt. Tjongejonge, ik
dacht dat motorrijders onze muziek
aanstond, op de meeste motor-treffens viel onze muziek immers altijd in
de smaak. In Panningen reageerden
de bezoekers echter zeer lauw op
onze muziek. Toen Frans Bauer even
later werd gedraaid gingen alle bezoekers uit hun dak,” herinnert hij zich.
Ondertussen hebben zich in
de zaal van Canix een kleine honderd bezoekers verzameld om het
afscheidsconcert bij te wonen. Even
na 01.00 uur is het optreden voorbij
en zijn de Bastards historie. “We hebben weliswaar ons laatste optreden
gedaan, maar helemaal over is het
nog niet. We nemen de komende
tijd nog acht nummers op die dan
via onze website (www.bastards.nl)
gratis zijn te downloaden en dan is

het echt voorbij,” aldus Leon Vergeldt.
De Bastards zagen in 1996 het
levenslicht. Veel wisselingen kende
de hardrockband niet. Bob Paulus,
was één van de medeoprichters en
maakte tot 2001 deel uit van de
Bastards als zanger. “Muziek maken
was en is nog steeds alles voor mij.
Toen ik de band in 2001 verliet was
ik ook actief bij een andere band,
‘Haraszment’. Hieruit ontstond later in
2005 ‘Cowboys From Hell’,” aldus de
medeoprichter van de Bastards.
Van de huidige bandleden van de
Bastards besloot Chyriel van Dijk om
er mee te stoppen na 14 jaar. “We
kregen steeds minder verzoeken om
op te treden en dat motiveert niet
echt,” aldus de drummer van de band.
Ook bassist Leon Vergeldt, zanger
Pepijn Houwen en gitarist Jos Muijsers
delen de mening van de drummer.
In Lottum spelen veel jongeren
in één of meerder bands, zo ook
Chyriel, Leon en Jos. In 2004 begon
het trio samen met enkele andere
muzikanten de countryrockband ‘The
Three Amigos’ en niet geheel zonder
succes. De vraag naar optredens van
The Three Amigos groeide en wellicht
heeft die vraag ook bijgedragen aan
het besluit om met de Bastards te
stoppen. Zanger Pepijn Houwen is
momenteel de enige die geen deel
uitmaakt van een andere band maar
hij blijft actief als Metal DJ.

De Bastards gaven afgelopen zaterdagavond hun laatste concert

Eerste pinksterdag stond Tienray geheel in het teken van het festival Gaellus Open Air (GOA).
Met een bezoekersaantal van duizend, heeft het gratis toegankelijk festival zich definitief op de kaart gezet.
DJ-Battle, georganiseerd door OJC Niks
uit Horst. Drie sozen namen deel aan
de DJ-Battle: OJC Canix uit Lottum,
OJC Walhalla uit Sevenum en OJC Niks.
De Horster soos won de DJ-Battle en
mocht de aftrap geven tot de afterparty in de soos welke doorging tot in
de kleine uurtjes.

Alleen maar alcohol
voor bezoekers
met een polsbandje

De Tilburgse band Daybroke
Bestuurslid Tim Dings van OJC
Gaellus: “In 2008 trok het festival 600
bezoekers, een jaar later 700, en nu
maar liefst 1.000 festivalliefhebbers.
Het fraaie weer en het lange pinksterweekend hebben daar ongetwijfeld
aan bijgedragen. Gelukkig is het
terrein voorzien van veel schaduwrijke
plekken. Problemen hebben zich niet
voorgedaan en zo hoort dat ook,”
aldus de medeorganisator.

Record aantal
bezoekers aan GOA
in Tienray
Op het festival traden zeven groepen op, elk met hun eigen muziekstijl.
Om 14.00 uur ging het terrein open en
namen festivalgangers bezit van het
grasveld naast de Tienrayse soos.
De sfeer was de hele middag relaxed.
De enige mensen die zich letterlijk in
het zweet werkten, waren de optredende bandleden en de vrijwilligers
achter de drankverkooppunten. Om te
voorkomen dat jongeren onder de 16
jaar alcohol konden kopen, kregen alle
bezoekers vanaf 16 jaar en ouder een
polsbandje. “Op die manier kun je de
alcoholverkoop enigszins controleren,”
volgens Dings. De omzet in drank was
mede door het warme weer hoger dan

eerdere edities van GOA. Het festival
verliep zonder problemen. Om 01.00
uur was het met de muziek in de
buitenlucht gedaan.
Bezoekers die toen nog te weinig
decibellen tot zich hadden genomen,
konden nog in de soos terecht.
Onderdeel van het GOA was een

Wanneer volgend jaar GOA
plaatsvindt kon de organisatie niet
zeggen. “Wij willen graag een week
voor Pinkpop zitten. Dit jaar vindt
het festival in Landgraaf een week
na Pinksteren plaats. Wat ons betreft
mag dat de komende jaren zo blijven.
Door het extra lange weekend bleven
de festivalbezoekers langer op GOA,”
denkt Tim Dings hardop. Het GOA-festival werd georganiseerd door zeven
jongeren van soos Gaellus variërend in
de leeftijd van 17 tot 24 jaar.
Zie ook www.gaellus.nl

Pinkpop BBQ
in OJC Niks in Horst
Komend weekend vindt het grote popfestival Pinkpop weer plaats in
Landgraaf. Voor diegenen die om welke reden dan ook geen kaartje voor
dit festival hebben kunnen bemachtigen, organiseert OJC Niks op zondag
30 mei de Pinkpop BBQ.

De heren van Hangover Sunday
Tijdens deze dag zullen de optredens op Pinkpop op groot scherm te
zien zijn. Daarnaast kan men uiteraard
ook genieten van live muziek die verzorgd zal worden door indie-rockband
Hangover Sunday. Na optredens in de

Effenaar en de Mezz spelen ze nu in
OJC Niks. Er kan uiteraard tegen een
kleine vergoeding ook gebarbecued
worden.
De middag begint om 16.00 uur en
de entree is gratis.
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15 VRAGEN aan Kristi Ernst

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.

Kristi met haar pony
Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Kristi Ernst
16 jaar
Sevenum
Dendron College

Waar word jij later een talent in?
Ik rijd al 8 jaar paard, dus ik hoop in
paardrijden. Maar ja, dat zal niet zo
gemakkelijk zijn denk ik, haha! Maar
ik wil later dierenarts worden, dus dan
hoop ik dat ik daar een groot talent in
word!
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Mijn favoriete vak is biologie, omdat
ik die onderwerpen allemaal heel
interessant vind en ik vind het ook
gewoon leuke lessen. Scheikunde vind
ik echt vreselijk, dat kan ik ook echt
niet.

Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ja, Rosil. Ze is in de tweede klas bij mij
in de klas gekomen en toen zijn we
heel goed bevriend geraakt. Bijzonder
aan haar is dat ik echt alles bij haar
kwijt kan en ik kan heel goed met
haar praten. Met uitgaan is het ook
altijd enorm gezellig en we hebben
altijd veel plezier samen.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Veel drank! Chips, het liefst Croky Saté,
en andere lekkere dingetjes gaan er
natuurlijk ook altijd wel in.
In het weekend ben jij te vinden in?
De Lange in Horst, bij mijn vriendje of
we gaan gezellig met de meisjes bij
elkaar zitten en dan kijken we een film
of we kunnen uren roddelen, eigenlijk

zoals alle meidenavondjes, haha! Ohja,
of in bed, lekker bijslapen van de
avond daarvoor.
Je wint 1.000 euro.
Wat doe je ermee?
Veel beltegoed halen, want dat sms’en
is toch wel erg duur! Maar uiteraard
zou ik ook winkelen en winkelen en
nog eens winkelen! Als ’t dan nog niet
op is zou ik ook nog wel wat leuke
dingetjes voor de pony’s kopen en de
rest zou ik sparen.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Ik werk bij Lo Solé, dus ik serveer veel
ijscoupes. Als ik dan een keer tijdens
het werken een coupe ijs over iemand
heen laat vallen, zou ik me toch wel zo
erg schamen, dat ik wel door de grond
zou willen zakken!

Ik ga op vakantie en neem mee?
Zoveel mogelijk kleren, het allerliefst
de hele klerenkast en een heleboel
leuke mensen!
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Oer-Hollandse boerenstamppot met
worst gemaakt door mama! Of die van
oma, want die is trouwens ook heel
erg lekker!
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In mijn pyjama, zo eentje met van die
zwart met roze en witte ruitjes. Ik vind
het heerlijk om de hele dag in mijn
pyjama rond te lopen. Of in mijn joggingbroek, die zit ook altijd zo lekker!
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
De meeste tijd besteed ik aan mijn
pony’s Victor en Vatano. En natuurlijk
moet ik ook aandacht besteden aan
mijn schoolwerk, maar dat doe ik niet
zo graag. Het liefst besteed ik tijd aan
mijn vrienden en ook aan mijn pony’s.
Stel je bent de baas in jouw
woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Ik zou ervoor zorgen dat er meer leuke
feestjes voor jongeren zijn, feestjes als
Prilpop! Verder vind ik Sevenum een
super gezellig dorp!
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Zo’n lekkere jankfilm waarbij je ongeveer twintig dozen tissues nodig hebt,
zoals de Titanic ofzo. Zo’n films vind ik
echt super leuk!
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Erg standaard maar ik denk toch
McDonalds. Of ik zou naar de parkeergarage in Venlo rijden om lekker te
gaan winkelen!
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Naar een heel erg warm land! Aruba
of de Canarische Eilanden of zo, dat
lijkt me echt geweldig! Maar om naar
Amerika te gaan, dat lijkt me ook wel
enorm vet!

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

EXAMEN GEHAD?
KOM NU ONTSTRESSEN BIJ

NU
15% KORTING
op een knipbehandeling tegen inlevering van deze bon!
www.happyhairhorst.nl Herstraat 8, 5961 GJ Horst T 077-3981933

Mies&Flo
Column
Op
kamerjacht
Ouderwets bloemetjesbehang, afwas tot aan het
plafond, krakende deuren,
haar in het doucheputje,
pannen met aangekoekt eten
van drie dagen geleden en
kleren meer op de grond dan
op de hanger in de kast.
Op kamers gaan, wat een
paradijs.
Op kamers gaan, sommigen
beschrijven het als de
geweldigste periode van hun
leven. Natuurlijk geloven wij dit
allemaal meteen en gaan wij er
ook vanuit dat als je eenmaal
gesetteld bent, het ook
helemaal geweldig is.
Wij kunnen jullie alleen wel
melden dat de periode voorafgaand aan dit fantastische
leven wel even een zware
periode is. In deze periode gaat
het namelijk van onschuldige
mailtjes tot aan letterlijke
vleeskeuringen. Bij deze
keuringen worden we van top
tot teen bekeken en wordt ons
het hemd van het lijf gevraagd.
En dan kan het zomaar zijn dat
je keihard wordt afgewezen bij
zo’n kamersollicitatie, omdat je
simpelweg niet leuk genoeg
bent. De kijkavonden zijn te
vergelijken met een mix van
een sollicitatie en een examen,
maar dan enger!
Maar als je deze zenuwslopende periode doorstaan
hebt en je jezelf mag feliciteren
met een nieuwe kamer, dan
heb je ook wat. Nieuw huisje,
nieuwe straat, nieuwe buren en
een nieuwe brievenbus met
post voor jou alleen!
Toegekomen aan het verhuizen
blijkt dat dit ook nog een hele
klus is. Honderden ideeën hebben
we over de inrichting van ons
nieuwe huisje, het probleem is
alleen dat je op vijf (!) vierkante
meter niet zoveel kwijt kunt.
Deze vijf vierkante meter
vereist ook behoorlijk wat
training en gymnastiekkunsten,
aangezien deuren niet tegelijkertijd open kunnen en een bed
voor de deur de ingang blokkeert.
Maar na de zware en
spannende toelatingsperiode
en de verhuizing, breekt dan
eindelijk het geweldige
studentenleven aan, vol
feesten, nieuwe vrienden en
een nieuw fantastisch uitzicht
vanaf onze nieuwe kamer!
Wij hebben er zin in!
Mies&Flo
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Dameskorfbalclub ODOS
uit Hegelsom wil hogerop
Bij elke korfbalclub verandert er jaarlijks wel iets. Is het niet door
verschuivingen van speelsters in teams, dan wel door trainerswisselingen.
Zo ook bij ODOS in Hegelsom. De korfbalclub heeft hoge ambities en wil
met trainer Peter Knollema dit doel verwezenlijken.

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

Vrijdag wordt er om 18.30 uur
gestart met het strandvolleybal
op gras. Voor elk niveau is er een
mannen-, vrouwen- en gemengde
klasse. ’s Avonds spelen de
spelers ook nog een wedstrijd
STER-volleybal, waarbij drie teams
tegelijkertijd tegen elkaar spelen.
Zaterdag begint het om 13.30
uur en de dag wordt om 20.00
uur afgesloten met de prijsuitreiking. Na de intensieve sportdag
kunnen de sporters terecht bij het
Horster Wei Feest om te feesten.
Op de laatste dag vindt vanaf
12.00 uur het jeugdvolleybaltoernooi plaats. De niveaus 1 tot en
met 3 krijgen rond 14.30 uur hun
prijs uitgereikt, voor de anderen is
de uitreiking om 17.00 uur.
Alle wedstrijden staan gepland
op de sportvelden achter Sporthal
Dendron aan de Gebr. van
Doornelaan 128, maar bij
slecht weer kan op zondag
worden uitgeweken naar de zalen
binnenin de hal.

ODOS B1 is vorige week maandag
kampioen geworden (foto: Stef Dekker)
Knollema: “Ik heb hoge verwachtingen van ODOS omdat wij met de
komende selectie veel te laag staan
ingedeeld.” De plaatsing op de ranglijst bij de senioren verbeterde sinds
Knollema de coaching voor zijn rekening nam. De junioren wisten zich in
de zaal keurig te handhaven en spelen
momenteel op het veld in de middenmoot. Door de talenten van de junioren met de sterkste speelsters van de
senioren samen te voegen, verwacht
de coach met de senioren1 het niveau
van overgangsklasse of zelfs hoger te
kunnen gaan spelen. Met op een later
tijdstip een aanvulling van talenten uit
aspiranten B, zou in de komende zes
à zeven jaar de Hoofd- of Topklasse
haalbaar kunnen zijn. Een eerste opzet
voor verwezenlijking van zijn doel
heeft de coach inmiddels bereikt want

ODOS B1 werd vorige week maandag
kampioen. Peter Knollema is coördinator van de jeugdtrainingen en acht zich
als hoofdtrainer verantwoordelijk voor
het technisch beleid binnen ODOS. Om
de ambitieuze doelen te bereiken, wil
hij tweewekelijkse trainingen houden
die bij de senioren1 min of meer
verplicht worden. Door deze extra
inspanning verwacht de coach volgend
seizoen zowel in de zaal als op het
veld voor het kampioenschap te kunnen spelen met de senioren1.
De Hegelsomse korfbalclub heeft
leden van jong tot oud zodat het
qua doorstroming wel goed zit. De
dameskorfbalclub is opgericht in 1974
en startte toentertijd met 38 leden.
Tegenwoordig heeft de club 80 spelende leden verdeeld over acht teams
en 24 niet-actieve leden.

Volleybalvereniging Hovoc
organiseert komend weekend
het 43e Horster Volleybal
Toernooi. Zowel jonge als oude
spelers mogen meedoen en er
is ruimte voor alle niveaus.

mooi
haar

Steenstraat 12, Horst
T 077 398 64 66

Meterik vult
zich met
voetbaltalenten
Ongeveer 1000 voetbaltalenten zijn komend weekend
te bewonderen tijdens het
driedaagse voetbaltoernooi van
RKSV Meterik.
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Marcellis naar AZ
Het vertrek van voetballer Dirk Marcellis bij PSV is nagenoeg rond.
De Horstenaar verhuist deze zomer naar AZ. In de deal tussen PSV en
de Alkmaarse club gaat Marcellis naar Alkmaar en komt AZ-speler
Jeremaine Lens naar PSV. Marcellis heeft nog niet getekend bij zijn
nieuwe club. De verdediger debuteerde in april 2007 bij PSV en
speelde sindsdien 68 wedstrijden voor de Eindhovense club.
(Foto: Maarten van Maanen, cc by-sa)
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Het is bijna veertig jaar
geleden dat de voetbalvereniging
de eerste editie organiseerde en
in die tijd is het toernooi flink gegroeid. Terwijl er vroeger vooral
door A-teams gespeeld werd, zijn
nu de leeftijdsklassen A tot en
met F in de competitie vertegenwoordigd. Er worden in totaal
55 bekers onder de deelnemers
verdeeld. En behalve de prijzen,
wordt er ook nog een goed doel
aan het toernooi verbonden.
Er worden namelijk loten verkocht
voor de Duchenne Heroes, een
actie die bedoeld is om geld in te
zamelen tegen deze spierziekte.
De wedstrijden beginnen
vrijdagavond om 18.00 uur door
de A-teams. Zij worden zaterdag
opgevolgd door de D-teams,
’s middags de C-teams en de
B-teams zijn ’s avonds aan de
beurt. Zondag mogen de E-tjes en
F-jes laten zien wat ze kunnen.
Het toernooi wordt gehouden
op de velden van sportpark De
Vonckel in Meterik.
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Tafeltennistafel op schoolplein Darters DC Umme 1
groot succes
en DC Umme 2 uit

Kronenberg kampioen

DC Umme 1: Paul Kleuskens, Geert Philipsen,
Twan Custers, Peter Philipsen, Biek Janssen
In de 4e divisie poule E van de
VDO (Venlose Darts Organisatie)
is DC Umme 1 kampioen geworden. Tevens hebben ze de
divisiekampioenschappen op hun
naam geschreven. Door deze winst
hebben de darters een uitnodiging
gekregen om op het Nederlandse
divisiekampioenschap te darten. Dit
kampioenschap wordt op 26 juni

Kinderen van basisschool Onder de Wieken
uit Meterik spelen tafeltennis
aan de beurt komt. En niet alleen
de schoolkinderen maken veel
gebruik van de tafel, want directeur
Jacqueline Kurver hoort van omwonenden dat ook na schooluren de tafel
veel gebruik wordt.

De pingpongtafel die basisschool Onder de Wieken uit Meterik
eerder dit jaar won bij het Basisscholenkampioeschap Tafeltennis is
populair. De school heeft een rooster
gemaakt, zodat elke groep evenveel

De organisatie van het basisscholenkampioenschap is erg
verheugd over dit nieuws, omdat het
doel van de organisatie – kinderen
kennis laten maken met tafeltennis
– daarmee gehaald is.

Was en Strijkservice
Horst aan de Maas

OPSLAG NODIG?

Wassen/drogen/vouwen
 2,00 per kilo,
strijken per stuksprijs
077 - 477 41 65

Voor particulieren
en bedrijven!

Tijdelijke opslag voor particulieren en
bedrijven in Horst & Baarlo

Bel voor meer informatie:
06-23 99 77 30 of mail naar
was-strijkservice@hotmail.com

WWW.COXSELFSTORAGE.NL

Slender
You Fit
Sport- en afslank
instituut

6
6
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in Nijkerk georganiseerd door de
Nederlandse Darts Bond (NDB).
DC Umme 2 is in poule A van de
4e divisie ook kampioen geworden.
Op de divisiekampioenschappen
werden ze 3e. Er wordt op zaterdag
22 mei een receptie gegeven voor de
kampioenen. Dit zal plaatsvinden in
Café Ummenthun van 19.30 uur tot
20.30 uur.

Wedstrijd
op hometrainers
Het is toch een beetje een apart gezicht: drie fietsen op een podium en
een klok. Maar het is toch het beeld van een echte wielerwedstrijd. Het zijn
namelijk niet zomaar fietsen, maar hometrainers. Vrijdag 3 en zaterdag 4
september vindt op het Wilheminaplein in Horst de tweedaagse wielerwedstrijd op hometrainers plaats.
De Vrienden van de Koninklijke
Harmonie organiseren de wedstrijd in
het kader van de jaarlijkse Harmoniefeesten die hetzelfde weekend
gehouden worden. Ze vonden het een
goed plan om de wielerwedstrijd die
het UVB lange tijd organiseerde, nieuw
leven in te blazen. De teams bestaan

ZATERDAG
5 JUNI 2010

uit drie mannen of vrouwen, maar
verder mag iedereen meedoen.
De wedstrijden op beide dagen
duren van 19.00 tot 21.30 uur en het
inschrijvingsgeld bedraagt 15 euro per
team. Deelnemers worden gevraagd
zich voor 30 juni in te schrijven via email naar g.v.d.beuken@kpnplanet.nl.

ZATERDAG
5Pony
JUNI
2010
concours in Horst

iedereen uit
ZESKAMP Voor
de gemeente Horst

6

Snel, gemakkelijk en
effectief afslanken met
Sanislim en/of Slinc

Z
ESKAMP
ZESKAMP

VOOR
IEDEREEN UIT
VAN 10.00 TOT 12.00 UUR
DE
VOOR 8 T/M 12 JARIGE .
GEMEENTE
OPGAVE PER TEAM VAN
HORST
MINIMAAL
6 PERSONEN
OFAAN
INDIVIDUEEL
.
DE MAAS

6-10 kilo
in
4 weken

Aan De Maas
ZATERDAG
5 JUNI 2010

VAN 13.00 TOT 16.00 UUR
Voor
VANAF 13 JAAR .

iedereen uit
de gemeente Horst
OPGAVE PER TEAM
Aan De Maas ZATERDAG
VANAF MINIMAAL 6

ZATERDAG
5 JUNI 2010
PERSONEN.

INSCHRIJFGELD € 2.50 P.P.

6

5 JUNI 2010

Voor iedereen uit
ZESKAMP
ZATERDAG
2010
MEER
INFO5EN JUNI
OPGAVE
de
gemeente
Horst
VAN 13.00 TOT 16.00 UUR
VANAF 13 JAAR .

OPGAVE PER TEAM VAN
MINIMAAL 6 PERSONEN
OF INDIVIDUEEL .

VAN 10.00 TOT 12.00 UUR
OPGAVE PER TEAM
VOOR 8 T/M 12 JARIGE .
VANAF MINIMAAL 6
OPGAVE PER TEAM VAN
PERSONEN.
MINIMAAL 6 PERSONEN

Aan De Maas

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ;

OF INDIVIDUEEL .

OPGAVE PER TEAM
VANAF MINIMAAL 6
PERSONEN.

INSCHRIJFGELD € 2.50 P.P.

INSCHRIJFGELD € 2.50 P.P.

* UITREIKING SPORTPRIJS 2010

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ;

GEMAAKT DOOR:

www.zeskamp.grvorst.nl
• aanpak
van vet%
VAN 10.00 - 12.00 UUR
MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ;
MEER INFO
ENDEOPGAVE
VAN 10.00 TOT 12.00 UUR
VAN 13.00 TOT 16.00 UUR
* VOOR
ALLERKLEINSTE
• behoud
van
spiermassa
VOOR
8 T/M
12
JARIGE
.
DIVERSE
ACTIVITEITEN
VANAF
13
JAAR
.
OPGAVE PER TEAM VAN
OPGAVE PER TEAM

www.zeskamp.grvorst.nl
VANAF 13 JAAR

* LOKATIE ;
RUITERTERREIN GRUBBENVORST
* UITREIKING SPORTPRIJS 2010

GEDURENDE DE HELE DAG . * VOOR DE ALLERKLEINSTE

MINIMAAL 6OPGAVE
PERSONEN
PER TEAM
VAN 13.00
- 16.00 UUR
Maak nu een afspraak! VANAF
MINIMAAL 6
OF INDIVIDUEEL
.
PERSONEN.

VANAF MINIMAAL 6
PERSONEN.
Dorpsraad
Grubbenvorst
INSCHRIJFGELD € 2.50 P.P.

MEER
INFOen
EN opgave:
OPGAVE
info
www.zeskamp.grvorst.nl

www.zeskamp.grvorst.nl

* LOKATIE ;
RUITERTERREIN GRUBBENVORST

DIVERSE ACTIVITEITEN
GEDURENDE DE HELE DAG .

* UITREIKING SPORTPRIJS 2010

GEEF JE SNEL OP:
Voor meer informatie:
VOOR DE ALLERKLEINSTE
INSCHRIJFGELD € 2.50 P.P. INSCHRIJFGELD
€ 2.50*P.P.
VOL IS VOL!
DIVERSE ACTIVITEITEN
www.slenderyoufit.nl
GEDURENDE DE HELE DAG .
INSCHRIJFGELD € 2.50 P.P.

* LOKATIE ;
RUITERTERREIN GRUBBENVORST

Het concours vindt plaats op het
ruiterterrein van de Kasteelse
Bossen. De toegang is gratis.

VAN 13.00 TOT 16.00 UUR
VANAF 13 JAAR .

Aan
De Maas
RUITERTERREIN
GRUBBENVORST
www.zeskamp.grvorst.nl
VAN 10.00 TOT 12.00 UUR
VAN 13.00 TOT 16.00 UUR
* LOKATIE ;€ 2.50 P.P.
• persoonlijke begeleidingINSCHRIJFGELD € 2.50 P.P. INSCHRIJFGELD
RUITERTERREIN GRUBBENVORST MEDE MOGELIJK
VOOR 8 T/M 128 JARIGE
.
VANAF
13 JAAR
.
• geen jojo effect
T/M 12 JAAR
MEER INFO EN OPGAVE

Weltersweide 1, 5961 EK Horst
Tel. 06-33178333

selectiewedstrijden het beste
presteren mogen door naar de
Regiokampioenschappen van

iedereen uit
ZESKAMP Voor
de gemeente Horst

INSCHRIJFGELD € 2.50 P.P.

VAN 10.00 TOT 12.00 UUR
VOOR 8 T/M 12 JARIGE .

OPGAVE PER TEAM VAN
MINIMAAL 6 PERSONEN
OF INDIVIDUEEL .

Ruim vijfhonderd pony’s zetten Limburg. De individuele dressuurVoor
iedereen uit
zondag in Horst hun beste beentje en bixie-rubrieken beginnen om
voor. Ponyclub Wittenhorst houdt
9.30 uur, het springen start een
de
gemeente Horst
een selectiewedstrijd waarmee ze uur later en de afdelingsdressuur
de beste combinaties selecteren.
om 13.00 uur. Ook de recreatieruiAan
De Maas
De combinaties die tijdens enkele
ters hebben die dag een wedstrijd.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ;

MEER INFO EN OPGAVE

Gezocht instructrice/instructeur
Zumba/Tai-bo/Pilates/Body Pump etc.
Waar: Markt 28, Sevenum
Interesse?
Neem contact op met Zaza Hupperts
045-7851480 of per e-mail
zaza.hupperts@micare-health.nl
MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ;

22
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Tokkelen van de Lambertuskerk
Voor het eerst kun je echt voelen hoe hoog de kerktoren van de
Lambertuskerk is. Op zondag 6 juni zet de kerk haar deuren weer open en
ditmaal kunnen bezoekers ‘s middags van de kerktoren af tokkelen naar
het plein voor de kerk.

OPEN HUIS
vrijdag 28 mei
van 17.00 tot 19.00 uur en
zaterdag 29 mei
van 10.00 tot 12.00 uur

Maar de kerk heeft meer
activiteiten in petto. Om 9.00 uur
begint de open dag met een ontbijt
en een heilige mis om 10.30 uur.
De bezoekers trekken daarna via de
Kloosterstraat naar de St. Jozefkapel
waar een rustaltaar zal zijn. Terug
in de Lambertuskerk wordt er
meer invulling gegeven aan de
dag. Behalve het tokkelen tussen
12.00 en 17.00 uur liggen er op

Kerkdiensten
America
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woendag
donderdag
vrijdag

HORST, Venrayseweg 91

Een romantisch woonhuis (545 m3)
op 2.550 m2 op een uniek plekje
aan de rand van Horst.

Richtprijs: e 320.000,- k.k.
Graag aanmelden via
(0478) 69 25 25 of via mail:
patricia@groenwonen.nl

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

08.30
10.00
08.30
08.30
08.30
08.30
08.30

Broekhuizen
zondag
Heilige mis

10.00

Broekhuizenvorst
zaterdag
Heilige mis

19.15

Grubbenvorst
zaterdag
Heilige mis

Voorproefje?
www.groenwonen.nl

het plein een activiteitenkussen en
een springkussen voor de jeugd.
Ook worden er demonstraties
gegeven op het orgel en mogen
geïnteresseerden zelf het orgel
bespelen. Verder worden op het
plein nog verschillende andere
activiteiten georganiseerd, zoals
knutselen, een speurtocht door de
kerk en demonstraties van de Jeu de
Boulesvereniging Horst.

19.00

Griendtsveen
zondag
Heilige mis
Hegelsom
zondag

Heilige mis

Horst (Lambertus)
zaterdag
Heilige mis
maandag
Heilige mis
dinsdag
Heilige mis
Aanbidding
woensdag
Heilige mis
donderdag Heilige mis
vrijdag
Heilige mis
Horst (Norbertus)
zaterdag
Heilige mis
zondag
Heilige mis
donderdag Heilige mis

09.45

08.30

18.00
10.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

19.00
09.30
08.30

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag

Kronenberg
zaterdag
Heilige mis

19.15

Lottum
zondag

Heilige mis

10.00

Meerlo
zondag
donderdag

Heilige mis
Leesmis

10.30
09.00

vrijdag

Melderslo
zaterdag
maandag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Tienray
zaterdag
woensdag

Meterik
zondag

Heilige mis

09.00

Rehoboth
zondag

Swolgen
zondag
dinsdag

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

dinsdag
donderdag

maandag
woensdag

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

De tijden die hier zijn afgedrukt zijn standaardtijden. Voor afwijkende tijden van kerkdiensten verwijzen wij u naar de desbetreffende parochie.

De hengelsportzaak voor de beginnende en de gevorderde visser

Onze merken:
D.A.M. – MAD – Sumo – FOX
Gamakatsu – Spro – Cresta – Preston
Pro-Line – Freezerbaits – Evezet – Berckley
Rozemeijer – Dynamite – Korda
en nog veel meer...
Markt 15, 5975 AM Sevenum - (077) 467 11 53

Per 1 juni 2010 laten wij de winkel achter ons maar
zetten ons installatiebedrijf vol enthousiasme
voort met dezelfde service en kwaliteit die u van
ons gewend bent.
Opheffingsverkoop winkelvoorraad tot eind mei:
maandag t/m vrijdag 17.00 – 18.00 uur
zaterdag 10.00 – 14.00 uur
Profiteer van de hoge Kortingen!
Wees er snel bij want op=op!!

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

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

Hoebertweg 6, 5966 ND America
Tel. 077-4641755 • Fax 077-4642310
E-mail: info@vanrengssteenhandel.nl
Internet: www.vanrengssteenhandel.nl

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

NI: trating!
ACTIpEbeJtoU
n sierbes
go

10% kortin

Levering uitsluitend in volle pallets. Prijzen van bovenstaande acties zijn inclusief btw/exclusief transportkosten.

service 23
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Avondwandeling
‘t Schuitwater

Sevenum

Horster Volleybal Toernooi

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
28 mei t/m 03 juni
Kiesmondzorg Arcen
Maasstraat 36A, Arcen
T 077 473 23 13

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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Om uw hond in een rustige
omgeving te kunnen behandelen
werk ik alleen op afspraak.

Broekhuizen
vr 28 mei 19.00 uur
Organisatie: Theetuin De Roode
Vennen en IVN
Locatie: Theetuin De Roode
Vennen, Horsterweg 18

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

Voor het wassen, knippen,
plukken en ontwollen van alle
ras- en rasloze honden kunt u
bij Trimsalon Woef terecht.

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

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

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

Vanaf 1 juni 2010 is
Trimsalon Woef te Lottum geopend

Dus lekker fris of liever kort de zomer in….. dan zoef naar Woef!
Sandra Sauvageot
Zandterweg 3, 5973 RB Lottum
077-4631396 / 06-30579527

mail@trimsalonwoef.info
www.trimsalonwoef.info

Horst

Hydrofoorgroepen

vr 28 za 29 en zo 30 mei
Organisatie: Hovoc
Locatie:
Sportvelden Dendron Sporthal

Horster Wei Feest
za 29 mei 20.00 uur
Organisatie: Hovoc
Locatie:
Sportvelden Dendron Sporthal

Ponyconcours
zo 30 mei 9.30 uur
Organisatie: Ponyclub
Wittenhorst
Locatie:
Ruiterterrein Kasteelse Bossen

Yves Meersschaert
zo 30 mei 16.00 uur
Organisatie: Cambrinus
Locatie: Muziekcafé Cambrinus

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

Vraagje...
Wist u dat in Swolgen
de specialist in al uw
tuinmachines woont?

zo 30 mei 10.00 uur
Organisatie: Koninklijke
Nederlandse Politiehond
Vereniging afdeling Limburg
Locatie: D’n Umswing

Lottum

Orgelconcert Ad van
Sleuwen
za 29 mei 20.00 uur
Organisatie: Orgelkring Lottum
Locatie: Kerk

Melderslo

Demonstratie klokken
maken
za 29 en zo 30 mei
Organisatie: Museum De Locht
Locatie: Museum De Locht

Meterik

Jeugdtoernooi RKSV
Meterik
vr 28, za 29 en zo 30 mei
Organisatie: RKSV Meterik
Locatie: Sportpark De Vonckel

n

slangen

TE KOOP
Mooi ruim
vrijstaand huis

centrum van Hegelsom

Jan

Kronenberg

Demonstratiedag de
sport- en werkhond

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

Er staat iets moois te gebeuren

4 slaapkamers + badkamer boven.
Beneden naast woonkamer,
keuken en bijkeuken nog ruimte
voor kantoor of speelkamer of
nog een 5de slaapkamer en evt.
extra badkamer.
Tuin op zuiden en vrije achterom.

prijs E 275.000,= k.k.

Ervaar de verleiding van
‘A Sentimental Yourney’
Glorious Songs en
Briljante Muziek
Even de ogen sluiten
en wegdromen
Een avond om nooit te vergeten

www.musicalemotions.nl

Meer info: 06-11392982

Instapklare woning aan kindvriendelijk plein
Te koop: Tussenwoning
Rubensplein 2, Horst
Vraagprijs: E 209.000,• In 2005 volledig opgeknapt.
• Badkamer en achtertuin in 2009
vernieuwd.
• 3 slaapkamers.
• Kunststof ramen en elektrische rolluiken.
Voor meer info: 06-46384230

www.makelaarsbalie.nl

Sevenum
Kermis

vr 28 mei t/m di 1 juni
Organisatie: Horst aan de Maas
Locatie: Centrum

Te koop gevraagd
Doolgaardstraat 42
5961TS Horst
T: 06-54727021
M: info@li-ren.nl - W: www.li-ren.nl

woningen en landbouwgrond
voor directe aankoop.
Geen makelaarskosten en direct zekerheid.

Tel. 06 55 12 69 96

WK-ACTIES
Actie

GRATIS

1

Luxe, waterdichte

ler
MP3-svapn e
€ 399 - € 699

Actie

GRATIS

2

+

Luxe, voetbal

UE
BARBEC
vanaf € 700

bij alle aankopen

bij alle aankopen

Actie

GRATIS

3

+ 3 JAAR GARANTIE
n TV vanaf € 399
bij aanschaf van ee

82
CM

1400 TOEREN
WASAUTOMAAT

WAANZINNIG!

JAAR
GARANTIE

82 CM LCD BREEDBEELD TV
•
•
•
•

Digital Crystal Clear voor details, diepte en helderheid.
28,9 miljard kleuren voor prachtige, natuurlijke beelden.
Active Control optimaliseert de beeldkwaliteit, ongeacht de bron.
Incredible Surround voor nog beter audio-plezier.

.

2

549
499

.
2L

349

9

315 LITER KOEL / VRIES COMBINATIE

79

• Dubbel zo snel als een gewoon strijkijzer.
• Stoomdruk tot liefst 4 bar.
• Zeer eenvoudig in gebruik, ergonomisch ontwerp.

PRIJSKRAKER!
DIGITALE TIMER
18 LITER INHOUD

XXL
XXL Vulopening

INTERN GEHEUGEN

15,6”

699
599

BEELDSCHERM

2

JAAR
GARANTIE

ULTRASLANK NOTEBOOK

+ GRATIS
MP3-speler

RUIME 25 LITER COMBI-OVEN
5 magnetronstanden met snelstart.
Turbo hetelucht en geïntegreerde grill.
Digitale timer = handig instellen van tijd.
Handige gewichtingave functie.

275

6 kilo =

20% extra

6 KILO GROTE CONDENSDROGER

• Extra grote 6 kilo trommel = 20% extra.
• Eenvoudige draaiknop-bediening.
• Geen afvoer nodig = overal te plaatsen, behoedzaam drogen = extra
zacht voor uw wasgoed.

199
179

199
149

99

Tri-active-mondstuk met een unieke 3-in-1 werking.
HEPA AirSeal en wasbaar HEPA 13-ﬁlter.
Comfortabele handgrepen voor moeiteloos dragen.
Elektronische zuigkrachtregeling.

99

OP=OP!
SYNN-LUX

110 LITER KOELKAST

39x OPTISCHE ZOOM

3x OPTISCHE ZOOM

800.000 PIXELS

299
199

99

• Fantastische foto’s dankzij de 12.1 Megapixels
resolutie, 3x optische zoom.
• SteadyShot voor trillingsvrije foto’s.
• Extra groot 7.6 cm LCD kleurenscherm.
• Handige gezichtherkennings-technologie.

•
•
•
•
•

299

Waterbeveiliging

AAA KLASSE VAATWASSER
Programmakeuze door symbolen.
Waterslangbeveiliging = extra veilig.
Startuitstel = ideaal voor nachtstroom.
Extreem zuinige energieklasse AAA.

*Rekenvoorbeeld tijdens uitgestelde betaalperiode.
Kredietsom

349
249

DIGITALE SD-KAART
VIDEOCAMERA

399
349

12
Couverts-inhoud

•
•
•
•

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

7.6 CM LCD-SCHERM

DIGITALE
FOTOCAMERA

GEEN AFVOER NODIG

.

12.1 MEGAPIXELS

85

499
399

Links/rechts
draaiende trommel

0L

11

2000 WATT STOFZUIGER
•
•
•
•

499

Razendsnelle Intel Pentium T3100 processor.
4 GB intern geheugen.
500 GB SATA harde schijf (5400 rpm).
DVD Super Multi Dual Layer, 1.3 Megapixel webcam.

VERLAAGD
IN PRIJS!

179
129

•
•
•
•

+ GRATIS
MP3-speler

WEBCAM

2000
199 WATT
149

KRACHTIG STOOMSYSTEEM

KEUKENAPPARATUUR

TOEREN

500 GB
4 GB

•
•
•
•

Netto inhoud koelgedeelte: 223 liter.
Netto inhoud vriesgedeelte: 92 liter.
Automatische ontdooiing koelgedeelte.
Extreem zuinige energieklasse A+, glazen draagplateaus.

LAAGSTE
PRIJS VAN
NEDERLAND!

40% extra

1400

599
499

399

7 kilo =

HARDE SCHIJF

TOPKWALITEIT!

•
•
•
•

599
469

375

L
23

4 Sterren
vriesgedeelte

SUPER
ZUINIG!

169

Opnemen op een SD/SDHC geheugenkaartje.
Super Lolux voor betere opnames bij weinig licht.
Konica Minolta lens met 39x optische zoom.
One touch Upload naar YouTube™.
Eenvoudige Laser Touch bediening.

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. tot 30 mei 2010).

START-UITSTEL

= toekomstzeker

2

• Regelbare 1400 toeren centrifuge.
• 7 kilo inhoud = 40% extra!
• Handige startuitstel en resttijdindicatie.
• Extreem zuinige energieklasse A+.

2x

Rekenvoorbeeld Lease na periode uitgesteld betalingsperiode.

Effectieve

Looptijd

Totale

rente

in

prijs van

rente

in

prijs van

op jaarbasis

maanden

het krediet

op jaarbasis

maanden

het krediet

Kredietsom

Maandlast

* Effectieve

looptijd

Totale

€

500

0,00%

18

€

500,00

€

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

€

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

m260510

Digitale scartaansluiting

DEZE
WEEK
:

