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Fors minder leerlingen
basisscholen
Het gaat niet goed met de basisscholen in de
gemeente Horst aan de Maas. Volgens prognoses
van Dynamiek Scholengroep loopt het aantal leerlingen
in vrijwel alle kernen de komende jaren flink terug.
De enige uitzondering lijkt de Mariaschool in Tienray.

Bijna alle basisscholen in de
gemeente Horst aan de Maas zijn
aangesloten bij Dynamiek. De
scholengroep maakt op basis van de
geboortecijfers van de gemeente een
prognose van het aantal kinderen

Geen gezamenlijke
sportaccommodatie America
Stichting America in Beweging ziet het niet zitten om een gezamenlijke sportaccommodatie voor de sportverenigingen uit America te bouwen. Volgens de stichting maken de hoge schuldenlast en de bevolkingskrimp het
niet verantwoord om de plannen verder uit te werken.
In juni 2006 tekenden verschillende verenigingen uit het dorp een
intentieverklaring. Tennisclub America,
Volleybalclub AVOC, Korfbalclub Erica,
Dorpsraad America en Voetbalclub
AVV spraken daarin af de krachten te
bundelen en toe te werken naar een
gezamenlijke sportaccommodatie.
Daarvoor werd de stichting America in
Beweging opgericht.
De stichting heeft de afgelopen
jaren een aantal scenario’s uitgewerkt.
Een daarvan bestond uit een sporthal

van twee etages, met daarnaast op de
begane grond de kleed- en opberglokalen en op de bovenverdieping een
kantine met dakterras. In het tweede
plan waren de twee etages voor lokalen
en kantine al teruggebracht tot één. Ook
werd nagedacht over een aanpassing
van het bestaande clubgebouw van de
voetbalclub.
Voor de stichting bleek het een
lastige taak om de voorgelegde opties
rendabel te krijgen. Een probleem hierbij
was volgens de stichting om de nieuwe

accommodatie voldoende bezet te krijgen. Vooral voor de ruimtes voor sportverenigingen leek het erop dat deze
alleen in de avonden en weekenden
bezet zouden zijn. Ook de verwachte
terugloop van inwoners van het dorp
verhoogde de twijfels bij de stichting.
America in Beweging verwacht dat, als
de plannen toch door zouden gaan, de
verenigingen flinke schulden moeten
maken. De verenigingen gaan nu op
zoek naar eigen oplossingen voor hun
accommodatie.

dat de scholen kunnen verwachten.
Deze cijfers zien er voor Horst aan de
Maas allesbehalve rooskleurig uit. In
sommige kernen wordt verwacht dat
het aantal leerlingen in de komende
vier jaar met ongeveer een kwart

zal afnemen. Dit geldt voor America,
Broekhuizen en Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst, Melderslo, Meterik en
Kronenberg/Evertsoord.
Lees verder op pagina 03

Van der Hulst
Rozenkwekerijen
De directie en medewerkers
van Vista feliciteren
Van der Hulst Rozenkwekerijen
met het winnen van De Glazen Tulp 2010
voor hun grootbloemige roos “Deep Water”
in de categorie meest belovende
nieuwe snijbloemen.
De uitreiking van deze prijs is zaterdag 5 juni a.s. te zien
bij het SBS 6 programma “De Tuinruimers”.
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Nederland wordt wereldkampioen

Aanhouding voor
diefstal touringcars
Grubbenvorst

Althans, dat denkt 29 procent van de deelnemers aan de HALLO Horst aan
de Maas WK2010 Poule. Zij hebben allemaal in hun poule aangegeven dat de
ploeg van Bert van Marwijk de finale van het WK in Zuid-Afrika gaat winnen.
Er zijn echter ook veel mensen die meer vertrouwen hebben in Spanje en ook
de eeuwige favoriet Brazilië is populair als winnaar van de eindstrijd.
Tot aan de start van het voetbaltoernooi op 11 juni kan iedereen nog
gratis meedoen aan de HALLO WK2010
Poule en meedingen naar mooie prijzen. Op dit moment hebben al meer
dan 200 mensen hun voorspellingen
voor de uitslagen van alle poulewedstrijden, het verloop van de finalewedstrijden en de topscorers ingevuld.

In Grubbenvorst is een man aangehouden vanwege diefstal
van gestolen touringcars. De politie deed samen met het agentschap van het Ministerie van Economische Zaken een inval in een
loods aan de Horsterweg.
Daar werden twee gestolen touringcars aangetroffen.
Een 31-jarige man uit Servië was bezig om de bus te spuiten. De man
is aangehouden. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen
worden aangehouden.

Overigens zit bij de voorspellingen
voor de topscorer van het toernooi
geen Nederlander. De favoriet is de
Spaanse aanvaller David Villa, maar
dat kan voor 11 juni nog makkelijk
veranderen.
Vul je voorspelling voor het
WK 2010 in op
www.hallohorstaandemaas.nl.

Maxime Verhagen bezoekt Wereldpaviljoen
Minister Maxime Verhagen is verrast over de verregaande plannen van de Stichting Wereldpaviljoen om een permanent educatief belevingscentrum te realiseren op Venlo Greenpark. De
minister waardeerde het feit dat de grootste woningcoöperatie Wonen Limburg bereid is geld te investeren en het paviljoen te bouwen. “Het is geweldig dat jullie dat al voor elkaar hebben
gekregen en zoveel draagvlak in de regio in het land hebben”, aldus de minister.

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
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Voorzitter René Poels opent de brief die hij zojuist van de minister heeft gekregen.
Afgelopen weekend bezocht
Verhagen samen met de Tweede
Kamerleden Ger Koopmans en
Raymond Knops en gedeputeerde
Ger Driessen de plaats op
het Floriadeterrein waar het
Wereldpaviljoen gebouwd wordt.
Hier stond de maquette van het
Wereldpaviljoen opgesteld door René
de Weijer. Samen met bestuurslid Harrij

Clevis en voorzitter René Poels van de
Stichting Wereldpaviljoen werden de
plannen gepresenteerd en toegelicht.
Het gaat om twee futuristische paviljoens. Hierin komt een soort mondiale
theatershow rondom thema´s als millenniumdoelen, solidariteit, fair trade
en duurzaamheid en inleefateliers
waarin landen worden nagebouwd.
In deze nagebouwde landen kunnen

kinderen op een bijzondere wijze kennis maken met andere culturen.
De minister kwam zich persoonlijk
op de hoogte stellen over de stand van
zaken rondom het Wereldpaviljoen.
Het is de eerste grote regionale
particuliere inbreng op de Floriade en
het derde permanente gebouw in het
Venlo Greenpark. Dit drie miljoen euro
kostende project is een van de trekkers

van de Floriade en zal daarna dienen
als een ’uniek belevingscentrum voor
onderwijs en recreatie voor ons land’.
De minister werd drie weken geleden
door voorzitter René Poels persoonlijk
gevraagd om een bijdrage voor de
inrichting van het paviljoen. De minister
bracht geen geld mee maar beloofde
de stichting wel dat hij binnen zijn
ministerie serieus gaat kijken of hij
geld kan vrijmaken voor de inrichting
van dit, wat hij noemde, “geweldig
initiatief”. De Tweede kamerleden
Knops en Koopmans zegde toe in
Den Haag aandacht te blijven vragen
voor dit initiatief. Grote waardering
zei de minister te hebben voor de
inspanningen van de stichting om
een breed publiek te informeren
over ontwikkelingssamenwerking.
In een open koets, getrokken door
twee Belgische trekpaarden van Paul
Rouwet van trekpaardenhouderij De
Lindehoeve, arriveerde de minister
bij het Wereldpaviljoen. De regionaal
ondernemer Jan Janssen (directeur
Vitelia) en bovendien een fervent
paardenliefhebber zat op de bok. Hij
wilde met dit initiatief aandacht vragen
voor de trekpaarden en deze straks
tijdens de Floriade een rol geven. De
trekpaardenhouderij ligt pal naast het
Floriadeterrein.
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Bronboringen & Bronbemalingen

Tuinberegeningspompen

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

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

www.hallohorstaandemaas.nl

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

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

Gratis voetbal tijdens het WK
bij iedere reparatie of APK!
Horsterweg 17, 5975 NA Sevenum . Telefoon 077-4671350 . Telefax 077-4673825
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Fors minder leerlingen basisscholen
Griendtsveen, Meerlo en Sevenum
laten slechts een lichte daling zien
en alleen in Tienray zal het aantal
leerlingen in de komende jaren stijgen.

Aantal leerlingen
daalt met een kwart
De daling van het aantal
leerlingen zal volgens Mart Mertens,
voorzitter van het college van
bestuur van Dynamiek, een flinke
impact hebben op de scholen. “De
scholen moeten de tering naar
de nering zetten en met minder
groepen en minder leraren verder
gaan.” Volgens Mertens helpt het
landelijke onderwijsbeleid niet
mee aan een verbetering van de
situatie. “Politieke partijen roepen
dat men investeert in onderwijs.
In werkelijkheid zijn er met ingang
van het nieuwe schooljaar buiten de
krimp al vijf volledige werkplekken
wegbezuinigd. En dan moeten de
echte bezuinigingen nog komen.”
Mertens verwacht niet dat
er scholen gaan verdwijnen
doordat ze onder de grens van 30
leerlingen zakken. Dynamiek wil
de levensvatbare voorzieningen
voor de dorpen behouden door de
oprichting van kindcentra. Daarin
moeten scholen worden gekoppeld
aan onder andere peuterspeelzaal,
kinderopvang, een bibliotheek en
dergelijke.
Kijkend naar de huidige
geboortecijfers in Horst aan de Maas
gaat Dynamiek er vanuit dat het

aantal leerlingen op scholen over
een aantal jaar zal stabiliseren.
Bart Mous zit in een bijzondere
situatie. Als directeur van de
Mariaschool in Tienray geeft hij
leiding aan een school die in de
lift zit. “We zijn een positieve
uitzondering in de gemeente.
Een aantal jaren geleden zaten
we nog rond de 75 leerlingen,
maar afgelopen week hebben we
de honderdste leerling mogen
verwelkomen. Ook voor de komende
jaren ziet het er goed uit.” Die groei
heeft volgens Mous alles te maken
met de nieuwbouw in het dorp. Naar
verwachting zal het aantal leerlingen
op de Mariaschool doorgroeien tot
ongeveer 115 leerlingen, daarna zal
het aantal stabiliseren.”

Tienray is positieve
uitzondering
Hoe anders is het in America,
waar Mous vervangend directeur is.
“In America wordt niet gebouwd.
Basisschool De Wouter had ooit 300
leerlingen, maar volgend jaar zijn
het er slechts 170 en dat aantal gaat
nog verder teruglopen.” Als gevolg
hiervan zal het aantal groepen op
de school worden teruggebracht
van acht naar zeven. Het is volgens
Mous de eerste keer dat de school
in America een combinatiegroep
krijgt. Hij verwacht dat een jaar later
er nog eens twee groepen worden
samengevoegd.
Jacqueline Kurver van basis-

school Onder de Wieken wil er
nog niet veel kwijt over wat de
terugloop van leerlingen gaat
betekenen voor haar school. “We
kijken op dit moment hoe we
daarmee omgaan. Er komt in ieder
geval een herbezinning op de
bezetting. Eind juni of begin juli
gaan we tijdens een ouderavond
onze plannen bekendmaken.” De
daling van het aantal leerlingen is
niet nieuw voor Onder de Wieken.
“Ik werk sinds 2004 hier op deze
basisschool en in die jaren is het
aantal leerlingen al met zestig
gedaald. De formatie is sindsdien al
teruggebracht van negen naar acht
groepen. Dat zal in de toekomst nog
eens aangepast moeten worden.”

Molensteentje
Een heerlijke combinatie
van kruiden , volkoren tarwe
en gesmolten suiker
HORST • MAASBREE

Voor het eerst een
combinatiegroep in
America
Ook in Kronenberg en Evertsoord
loopt het aantal leerlingen naar
verwachting flink terug. De
plannen voor een nieuwe Brede
Maatschappelijke Voorziening
(BMV) werden daarom aangepast.
In de BMV worden basisschool
De Kroevert samengevoegd met
gemeenschapshuis De Torrekoel en
de gymzaal. Met een daling van het
aantal kinderen voor De Kroevert
van 25 procent bleken de geplande
zeven lokalen teveel. De gewijzigde
plannen gaan nu uit van vijf lokalen
voor de basisschool.

Verbouwing basisschool
de Weisterbeek hervat
De verbouwing van basisschool de Weisterbeek wordt voortgezet door bouwbedrijf Raedts uit Oostrum.
Aanvankelijk werkte het Horster bouwbedrijf Van den Braken aan de bouw, maar dat bedrijf ging een maand
geleden failliet, waardoor de werkzaamheden werden stilgelegd.
het

maashotel

Cuisine de la Meuse

het

maashotel

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
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
diep rood enWat
vol, uit
Spanje
en Italië,
rijk assortiment
vult onzeofwijnkaart.
zijn hoogtepunten.
te Frankrijk,
denken van
fazant
meteenouderwetse
zuurkool
een heerlijk stuk
u culinairOok
verwennen!
hertegebraad met een vroeg winters Laat
garnituur.
de wijnen veranderen van smaak en kleur:

‘genieten aan de Maas’

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

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

HENK AARTS
Beleef de barbecue!

Zomer...
... barbecue!
vanaf
De basisschool wordt uitgebreid
met vier extra lokalen. Met deze uitbreiding is een bedrag van 850.000
euro gemoeid. Toen de bouw werd
stilgelegd, zou er nog ongeveer een
maand nodig zijn om de verbouwing
af te ronden. De school maakt op

dit moment gebruik van een aantal
tijdelijke lokalen in het voormalige
ING-kantoor in Horst. Daar mag
de school in ieder geval tot 1 juli
blijven.
Inmiddels is bekend dat
bouwbedrijf Van den Braken geen

doorstart maakt. Aanvankelijk zag
het er naar uit dat directeur Peter
Wagemans een bod uit zou
brengen op het failliete bedrijf,
maar hier heeft hij vanaf gezien.
Bij Van den Braken waren 25 mensen in dienst.

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

€ 7,45 p.p.

www.HenkAarts.com
Wouterstraat 36 America
077 464 04 20
06 53 18 45 34
info@henkaarts.com
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Alpaca’s langs de spoorlijn in America
In America langs de spoorlijn zijn enkele opvallende dieren te zien: Alpaca’s. De familie Versleijen, wonende aan Jegeringshof, zijn de
eigenaren. Jan en Chantal Versleijen hebben zich verdiept in het fokken van alpaca’s en weten veel van de wollige beesten.
HALLO ging een kijkje nemen bij ‘Alpaca America’.

De verzorging van alpaca’s is vrij
eenvoudig, want ze zijn niet veeleisend. Alpaca’s moeten niet alleen
staan maar een soortgenoot om zich
heen hebben. Jan en Chantal willen
een stal bouwen voor de alpaca’s. Nu
kunnen ze nog schuilen onder een afdak maar een stalling is onontbeerlijk
wanneer ze met de dieren gaan fokken. “We hebben hierover al contact
gehad met de gemeente Horst aan
de Maas en zij zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken,” aldus
Chantal. Om eventuele ziekten tegen
te gaan heeft het echtpaar samen
met dierenarts Hendrik Dhondt uit
Horst een behandelschema opgesteld
voor de nodige vaccinaties, kuren en
behandelingen.

Ze spugen alleen
maar naar elkaar

Wol is super isolerend
en waterafstotend

Chantal vervolgt: “Alpaca’s zijn
lieve, schattige, innemende en
sympathieke dieren die erg prettig
in de omgang zijn. Ze zijn van nature
leergierig en nieuwsgierig en daarom
ook goed hanteerbaar. Als je het
rustig aanpakt, kun je ze gemakkelijk
iets leren, zoals het lopen aan een
halster. Ze communiceren voornamelijk door middel van lichaamstaal.
De positie van oren en staart en een
zacht ‘hummen’ naar elkaar is daarbij
belangrijk. Alleen als ze schrikken,
kunnen ze een soort waarschuwingskreet laten horen. Ze kunnen ook
spugen, maar doen dit meestal niet
naar mensen. Ze zullen veelal alleen
naar elkaar spugen. Een merrie
bespuugt een hengst als deze niet
welkom is,” lacht de alpaca-houdster.
Veel alpaca-houders zijn er niet in
Horst aan de Maas. “Hoeveel precies
dat weet ik niet,” zegt Chantal.
“Wij hebben zelf een leuk contact
met Ger en Margriet Hermans-Gijsen
van Alpaca Horst, die met hobbydieren zijn begonnen en nu ook een
kwaliteitsslag willen gaan maken.
Verder hebben we in Meterik en in
Grubbenvorst alpaca’s zien lopen,
maar we weten niet wie daarvan de
eigenaren zijn.”
Zie ook: www.alpaca-america.com

Zoekt u goederen of diensten?

Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten

Gevr Standhouders
Rommelmarkt in Horst

In HALLO Horst aan de Maas is
het mogelijk om uw zoekertje te
plaatsen.

Alle Potten, Betonbeelden en cadeau
artikelen 50% KORTING
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat
41, Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten

De familie Versleijen bij hun alpaca’s
Eerst even een introductie van
deze bijzondere dieren. Alpaca’s
behoren tot de kameelachtigen en
werden al zo’n 6.000 jaar geleden
door de Inca’s gehouden in de
gebergten van Zuid-Amerika. Ze
zorgden, samen met de lama’s, voor
kleding, voedsel en transport. Maar
ook als gezelschapdieren pasten ze
zich goed aan in de barre klimaatomstandigheden. Dat maakte de
alpaca belangrijk voor de lokale
bevolking in Zuid-Amerika. Rond 1850
werd de schoonheid en luxe van
alpacawol ontdekt door de rest van de
wereld. Vanaf eind jaren ‘80 hebben
landen als de VS, Canada, Australië en
Nieuw-Zeeland alpaca’s geïmporteerd.
Begin jaren ’90 ontstonden de eerste

alpacafokkerijen in Europa. Er zijn
twee soorten alpaca’s; de huacaya
en de suri. Jan en Chantal hebben
momenteel alleen huacaya’s, omdat
deze net nog iets beter bestand zijn
tegen het Nederlandse klimaat dan
de suri’s.

Het zijn echt
‘kwante’ dieren
Chantal: “We zagen ze op tv en
werden op slag verliefd. We zijn
ons toen verder gaan verdiepen
in dit bijzondere dier. We kwamen
via internet terecht bij Alpaca
International te Kaulille in België en
hebben daar een aantal workshops
gevolgd ‘Alpaca’s houden’ voor

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

Naam:

Adres:

PC + woonplaats:

E-mail:

beginners en ‘Alpaca’s fokken’.
Op het moment dat we grond aan
het spoor konden overnemen van
de ouders van Jan, konden we onze
plannen voor een professionele
alpaca-fokkerij gaan verwezenlijken.
We hebben toen een drietal drachtige
merries (hembra’s) aangekocht, twee
in Kaulille en één merrie in Meeden
(Groningen). Inmiddels zijn er al
twee veulentjes op onze farm Alpaca
America geboren. Eentje in september
en eentje een paar weken geleden.”
Alpaca’s eten voornamelijk gras
en hooi. Wanneer ze drachtig zijn, of
een jong aan de voet hebben, worden
ze bijgevoerd met speciale alpacabrokken. Het zijn herkauwers, die het
liefste kort, vochtig gras eten dat niet

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

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06- 22 67 65 05
Ontdek TerugBlik.
Ruim 5.000 titels 2e hands boeken!
Veemarkt 7A Horst. www.terugblik.net

€ 4,50
+ € 1,00
+ € 1,00
+ € 1,00
+ € 1,00

Plaats hier uw zoekertje
Vermeld altijd duidelijk de plaatsingsdatum.
Zoekertjes worden na ontvangst van betaling in behandeling genomen.

te eiwitrijk is en ze drinken het liefst
schoon drinkwater.
Alpaca’s kunnen 15 tot 25 jaar
oud worden.
In hoogte halen ze 80 tot 100 centimeter (schofthoogte) en wegen
60 tot 70 kilogram. De draagtijd
van een alpaca bedraagt zo’n 11,5
maanden. Alpaca’s worden voornamelijk gefokt voor hun wol. De
structuur van de wol is dusdanig
dat deze waterafstotend en thermoregulerend is. Mensen die allergisch
zijn voor schapenwol, zijn dit vaak
niet voor alpacawol.

Plaatsingsdatum:

=€

Wie kan jonge werkende vrouw (37)
met dochter (9) aan een huurwoning
helpen in Sevenum? 06 - 12 85 57 66

Carbootsale
13 juni

aanmelden zie
www.carbootsalehorst.nl
06-54345123

Elly Cox &
Coert Bouten

Te koop: Pioenrozen en zonnebloemen
à € 2,00 per bos. Fam. Klomp, Nieuwepeeldijk 35 America. Tel. 464 13 80.

gaan op vrijdag 4 juni 2010
trouwen in het Theehuis
van het Odapark te Venray.

Gevraagd: rozenoculeerders (m/v)
en binders (m/v) vanaf +/- 10 juni.
Leeftijd vanaf 14 jaar. Mts Seuren.
Voor meer info bel 0646210313.

De receptie vindt plaats
tussen 18.30-20.00 uur
bij Stapperij de Gaper,
Markt 3, 5975 AM Sevenum.

TE KOOP: HEERLIJKE VERSE ASPERGES
uit de volle grond! Mts Verhaeg
Kranestraat 38 Horst Tel 077 3986590

Ons adres: Gyssenbergstraat 20,
5975 SG Sevenum
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Hennepteelt heeft zijn onschuld verloren

Ballonbloem

‘Het Groene Goud’,
een project ter bestrijding van
illegale hennepteelt

Platycodon grandiflorus.

In de zomer maken henneptelers vaak gebruik van akkers en velden, door hennep te planten tussen de
gewassen van de agrariërs. Met name maïsvelden zijn een prima dekmantel bij de wiettelers. Noord-Limburgse
gemeenten hebben, in samenwerking met diverse instanties, eind 2005 de handen ineen geslagen ter bestrijding
van de hennepteelt in de koude grond. De projectnaam van dit initiatief: ‘Het Groene Goud’. De ambtelijke leiding
bij het project ligt bij Saskia van Hees, zij is werkzaam bij de gemeente Venray op de afdeling Veiligheid &
Handhaving. HALLO sprak met haar.
Wat is het verschil tussen hennepteelt in buiten- en binnenlucht?
“Binnen telen gaat veel sneller dan het telen van hennep in de
buitenlucht. Bij de binnenteelt hebben plantjes kunstmatig licht en zijn
na negen à tien weken oogstklaar.
Ook bevat hennep afkomstig uit de
binnenteelt meer THC dan die van
buiten.
THC (tetrahydrocannabinol), is
een psychoactieve stof die onder
andere voorkomt in cannabis. In de
buitenteelt is men bij het telen van
hennep overgeleverd aan daglicht
en aan het weer en het weer is niet
te beïnvloeden.”
Welke tendens is waar te nemen
in de hennepteelt?
“De hennepteelt heeft zijn
onschuld verloren. De ‘bijstandsmoeder’ die een paar plantjes op zolder
heeft staan, is al lang niet meer het
beeld dat wij hebben van de hennepteelt.
Het is steeds meer een wereld
van georganiseerde misdaad en
harde criminaliteit, ja zelfs gewelddadig.”
Wat wordt dit jaar ondernomen
om de hennepteelt in de buitenlucht tegen te gaan?
“Overeenkomstig met voorgaande jaren gaan we de gebieden
in heel Noord- en Midden Limburg
controleren. Dit doen we door
middel van helikoptervluchten
die worden uitgevoerd door het
KLPD (Korps Landelijke
Politiediensten).”

Wordt daarbij grensoverschrijdend
gewerkt met bijvoorbeeld
Duitsland?
“Er zijn vooralsnog geen gesprekken gevoerd met de Duitse politie.
Mochten wij echter vanuit de lucht
onregelmatigheden zien op Duits
grondgebied, melden we dat aan
onze collega’s over de grens.”
Een agrariër heeft een maïsveld
waarin hennep aangetroffen
wordt. Krijgt hij een boete?
“Nee, wel zal de politie een
onderzoek starten naar vermeende
betrokkenheid van de agrariër.”
Hebben agrariërs of landbouwers
een meldingsplicht wanneer zij
hennep aantreffen tussen hun
gewassen?
“Ja, agrariërs die meedoen aan
het project, de zogenoemde bakenactie, hebben de plicht om hun veld
eens in de zoveel tijd te controleren.
Deelnemers aan de bakenactie plaatsen oranje tonnetjes die boven het
maaiveld van een maïsveld uitsteken.
Elke agrariër kan aan het project
deelnemen wanneer hij lid is van
het LLTB. Indien men geen lid is kan
men zich bij de projectadministratie
van Het Groene Goud aanmelden.
De deelnemer ontvangt dan een
vergoeding van 250,00 euro.”
Heb je nog tips voor mensen die
hennepplanten hebben ontdekt?
“Ga niet voor eigen rechter
spelen en meld de ontdekking altijd
bij de politie. Indien men anoniem
wenst te blijven kan dat ook via
Meld Misdaad Anoniem.”

van 2,49 voor
Geldig van 03-06
t/m 09-06. OP=OP

Wat houdt Het Groene Goud als
project precies in?
“Het Groene Goud is een integraal en multidisciplinair project voor
de aanpak van illegale hennepteelt.
Het project richt zich op de aanpak
van hennepteelt in de koude grond
(meestal maïsvelden, red.), in schuren,
loodsen en woningen en het delen
van informatie over vermeende hennepteelt met diverse partners. Dit zijn
onder meer politie, gemeenten,
woningbouwverenigingen, Sociale
Dienst, energiebedrijven, belastingdienst, het OM (Openbaar Ministerie).
Daarbij staat een preventieve en
repressieve aanpak centraal.”
Welke gemeenten nemen aan het
project deel?
“De gemeenten in het politiedistrict Venray. De bestuurlijke
verantwoordelijkheid ligt in Horst bij
burgemeester Van Rooij. De ambtelijke
verantwoordelijkheid ligt bij mij.”
Hoeveel plantages zijn er in 2009
opgerold?
“Er zijn in 2009 zeventig signalen over de binnenteelt van hennep
behandeld. In 23 woningen en zes
bedrijfspanden zijn ook daadwerkelijk
planten gevonden. In totaal ging het
om 15.960 planten in 2009.
In de buitenteelt zijn in totaal
43.360 planten gevonden 2009. Alle
planten van binnen- en buitenteelt
werden vernietigd. Er komen steeds
meer meldingen van illegale hennepteelt. In de eerste maanden van 2010
zijn er al behoorlijk wat plantages
geruimd.”

Diverse kleuren.
Potmaat 12 cm. Per stuk
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GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7
077-4650080 • www.groenrijk.nl

Waarborg op Zorg
zoekt personeel!
Wij zijn een kleinschalige thuiszorgorganisatie met zorg aan
jong en oud. Daarnaast hebben wij een activiteitencentrum
en logeeropvang. Afgelopen januari bestond ons bedrijf alweer 4 jaar.
Ons team bestaat uit 10 personen. Door steeds meer vraag naar onze
zorg, betekent dit dat er behoefte is aan uitbreiding van de formatie.
Het is soms hard werken, maar je krijgt er ook veel voor terug.
Wij zoeken:
- verzorgende ig die ook bereid is huishouding en ondersteuning te doen.
- weekend/avondhulpen evt studenten (ook pabo leerlingen)
- vrijwilligers zijn bij ons van harte welkom om clienten wat extra’s te geven.
l
die zowel zelfstandig als in teamverband goed kan functioneren;
l
flexibele, creatieve en positieve werkhouding;
l
goede communicatieve eigenschappen;
l
stressbestendig;
l
in het bezit van eigen vervoer.
Wij bieden:
een zeer afwisselende zelfstandige baan;
l
een gezellig samenwerkend team;
l
goede salariëring;
l
vaste aanstelling;
l
opleidingsmogelijkheden.
l

Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan je sollicitatie brief met een cv naar:
Waarborg op Zorg, ter attentie van Mevrouw S. den Mulder

Waarborg op Zorg Mgr. Evertsstraat 20, 5975 BR Sevenum
T (077) 3073809 E waarborgopzorg@telfort.nl
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Heeft u onze huisgemaakte
aspergekroketten al
geproefd?
Kijkt u ook eens op
www.hethukske.nl
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Uitslag loterij Let’s
ride for Duchenne
Twee teams uit de gemeente Horst aan de Maas proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor een sponsortocht waarin geld wordt opgehaald
voor onderzoek naar de spierziekte van Duchenne. De ’Duchenne Heroes’
van het team Let’s ride for Duchenne hielden maandag de trekking van hun
loterij in partycentrum De Riet in Horst.

Teamleider Cyrill trekt de winnende lotnummers
voor de loterij van Let’s ride for Duchenne

Prijs
Lotnummer:
Reischeque t.w.v. €1500,11374
Mountainbike t.w.v. €899,- 15265
Twee kaarten voor Alcatrazz 14680
Twee kaarten voor Alcatrazz 6046
Twee kaarten voor Alcatrazz 9033
Twee kaarten voor Alcatrazz 16122
Twee kaarten voor Alcatrazz 10171
Twee kaarten voor Toverland 14903

Twee kaarten voor Toverland
Twee kaarten voor Weistock
Twee kaarten voor Weistock
Twee kaarten voor Weistock
1 maand gratis sport bij
sportcentrum Anco in Horst

6933
8213
15464
1249

Het andere team dat vanuit
Horst aan de Maas meedoet aan de
Duchenne Heroes bestaat uit Peter
Alards en René van Helden. Ook zij
hielden een loterij met de volgende
uitslag:
• 42 inch LCD met home cinema set
gewonnen door Familie Alards uit
Melderslo
• Reischeque t.w.v. € 300 gewonnen
door Familie Seuren uit Melderslo
• Gesigneerd VVV-shirt gewonnen
door Rob de Rooij uit Venlo
De sportievelingen zijn nog op
zoek naar de eigenaar van lotnummer 4644. Hij of zij kan zich melden
bij René van Helden (077 398 77 98)
of Peter Alards (077 398 79 81).

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!

!

Drukbezochte kermis in Sevenum
Het weer zat het afgelopen weekend niet echt mee en ook het volume van de muziek buiten moest
eerder dan gewend naar beneden; het kon de kermisgangers in Sevenum allemaal niet deren. Ook dit jaar
hadden cafés Metieske en De Gaper een buitenpodium. Ondanks de regen was het er weer als vanouds druk.

6482

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51

Het team dat in het najaar meedoet aan de fietstocht van Luxemburg naar Nederland bestaat uit
Micky Verhaeg uit Horst, Ron Cox uit
Melderslo en Bart van de Laar uit
Gemert. De trekking werd onder andere verricht door teamleider Cyrill die
zelf lijdt aan de ziekte van Duchenne.
Mensen die in het bezit zijn van een
winnend lotnummer worden verzocht te
kijken op www.letsrideforduchenne.nl
voor informatie over het inwinnen van
de gewonnen prijs. Op die website
staat ook informatie oxver de andere
acties van het drietal.

Bomen Pastoor
Vullinghsplein verplaatst
De gemeente gaat de bomen rond basisschool De Dobbelsteen in
Sevenum verplanten. De 11 zilverlindes langs de Bosschekampstraat en
Pastoor Vullinghsstraat passen niet in het plan voor herontwikkeling van
het Pastoor Vullinghsplein.

Niet meer
onbeperkt
drinken op
Melderse
Examenfuif
Geen onbeperkt alcoholische
dranken meer op de Melderse
Examenfuif. De gemeente Horst
aan de Maas wil niet dat bezoekers
van het feest op 9 juli voor een
vaste entreeprijs zoveel alcohol
kunnen drinken als ze willen.
De organisatie heeft daarom het
drankbeleid aangepast.
Tijdens het feest zal met consumptiebonnen worden gewerkt.
Voor een entreeprijs van 16 euro of
18 euro aan de dagkassa krijgen de
feestgangers 12 consumptiebonnen
voor bier of wijn. Als die op zijn, kunnen er nog bonnen worden bijgekocht
voor 1 euro per consumptie. Fris
wordt de hele avond gratis geschonken.

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

Maandag zullen de eerste
voorzorgsmaatregelen voor
verplaatsing van de bomen worden
gedaan. Rond de bomen worden
sleuven gegraven en krijgen de wortels van de bomen extra voedingsstoffen.

Daarnaast worden de bomen
gesnoeid. De bomen verkassen
waarschijnlijk pas echt eind 2011 als
basisschool De Dobbelsteen verhuist
naar het voormalige gemeentehuis in
Sevenum. Waar de bomen naar toe
gaan, is nog niet bekend.

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
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De 57-jarige Hay Engels uit America werd maandag geëerd met een Speld van Verdienste. Hij kreeg de speld
uitgereikt door burgemeester Kees van Rooij na afloop van de kennismaking van het college van burgemeester en
wethouders met het dorp America.
Volgens het gemeentebestuur
krijgt Engels zijn onderscheiding
vanwege zijn inspanningen om de
leefbaarheid van America voor jong
en oud op een hoog niveau te houden. Hij wordt getypeerd als ’actief,
betrokken, gedreven, initiatiefrijk
en altijd beschikbaar. Een vrijwilliger
waar men trots op kan zijn.’
Engels was 16 jaar lid van de
dorpsraad in America, waarvan
8 jaar voorzitter. Hij speelde ook
een belangrijke rol in het behoud
van het gemeenschapshuis Aan de
Brug. Toen na een bestuurscrisis
de stichting voor beheer van het
gemeenschapshuis failliet dreigde te
gaan en sluiting dreigde, nam Hay
Engels het voorzitterschap op zich.
Op dit moment is hij voorzitter van
de Werkgroep America in het Groen
die onder andere de herinrichting
van de Gerard Smuldersstraat mee
heeft gerealiseerd.

Nieuw sportcomplex Tienray
en Swolgen najaar 2011 klaar
De nieuwe fusieclub Sporting ST uit Swolgen en Tienray moet vanaf de aftrap van het voetbalseizoen
2011/2012 spelen op het nieuwe sportterrein in Swolgen. Daar wordt eind dit jaar begonnen met de aanleg van
een nieuwe multifunctionele accommodatie.
Naast de nieuwe voetbalclub
wordt de accommodatie ook de
thuisbasis van de tennisvereniging.
Ook vinden de activiteiten die vallen
onder stichting Gemeenschapshuis
Swolgen hun thuis in het nieuwe
gebouw. Dat betekent dat onder
andere de seniorenvereniging, de
buitenschoolse opvang en de redactie
van het dorpsblaadje de Haverkist
erin komen.
Om het nieuwe sportcomplex te
realiseren, is de stichting Kerkebos
opgericht. Die werkt daarin samen

met de gemeente Horst aan de Maas
en verenigingen en organisaties uit
Swolgen en Tienray. Als de nieuwe
accommodatie klaar is, wordt de
stichting ook verantwoordelijk voor
het beheer ervan. De gemeente Horst
aan de Maas blijft eigenaar van de
sportvelden. Het hele project kost
2,1 miljoen euro. Het overgrote deel
(1,7 miljoen) komt van de gemeente.
Verenigingen en organisaties dragen
140.000 euro bij en 80.000 euro
komt voort uit zelfwerkzaamheid.
De financiering wordt rond gemaakt

met een bijdrage van een ton uit het
Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma.
Volgens Wethouder Freek Selen
heeft het nieuwe centrum een sterke
meerwaarde voor Swolgen en Tienray.
“Deze accommodatie houdt het
voorzieningenniveau in beide dorpen
op pei en dat geeft een impuls aan de
leefbaarheid in Swolgen en Tienray.
Dat is belangrijk, daarom ben ik ook
blij dat de afstemming en de samenwerking met alle partijen tot op heden
zo goed verloopt,” aldus de wethouder

Lintje voor Jan Smits
uit Tienray
Bij de opening van de nieuwe visvijver van Hengelsportvereniging de
Vriendenkring in Tienray kreeg Jan Smits uit hetzelfde dorp een koninklijke
onderscheiding uitgereikt.

De 75-jarige Smits werd benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau. De onderscheiding werd
hem afgelopen zaterdag opgespeld
door burgemeester Kees van Rooij.
Jan Smits is al sinds de jaren
vijftig actief als vrijwilliger in het
verenigingsleven van zijn dorp. In

1955 was hij betrokken bij de oprichting van Hengelsportvereniging
de Vriendenkring, waarvan sinds
1972 in het bestuur zit. Daarnaast
was hij van 1960 tot 1965 vorst bij
carnavalsvereniging De Geiten en
onderhoudt hij sinds 1995 de velden
van voetbalclub TOP ’27 uit Tienray.

SCOOT SERVICE NEDERLAND
Scoot Service Nederland levert diverse modellen vaste en
opvouwbare scootmobielen tegen zeer scherpe prijzen.
Kom eens naar de showroom om te kijken
welk model het beste bij u past.
Woensdag t/m vrijdag geopend
van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Zaterdag geopend
van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Ook eventueel op afspraak.
• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Hoebertweg 4a, 5966 ND America • 06-15150505
www.scootservicenederland.nl • john@suncom.nl

NU WK ACTIES!

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Hay Engels krijgt Speld van Verdienste

PHILIPS LCD
NU TOT  500,00
KORTING!
Perfect uitgerust.
Gewoonweg meer comfort.

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

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

er *
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’t Rijnbroek naam visvijver Tienray
Door een fles uit het water te vissen onthulden burgemeester Kees van Rooij en pastoor Ruud
Verheggen de naam voor de nieuwe visvijver in Tienray. De vijver krijgt de naam ’t Rijnbroek en is
vernoemd naar de sloot die in de buurt ligt. De visvijver van Hengelsportvereniging de Vriendenkring
werd zaterdag officieel geopend.

home of electronics
CoenDers eleCtro KerKstraat 11 5961 GC Horst 077 3981388
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Glazen Tulp voor
Paul van der Hulst
”Het was een verrassing om de Glazen Tulp te winnen, maar wel een
hele leuke.” De 27-jarige Paul van der Hulst won met zijn nieuwe roos
Deep Water de Glazen Tulp, een jaarlijkse prijs van FloraHolland voor de
meest belovende nieuwe plant in de categorieën snijbloem, kamerplant,
tuinplant en verkoopconcept.
Van der Hulst won de prijs in de
categorie snijbloem. Deze zaterdag zendt het tv-programma ‘De
Tuinruimers’ een samenvatting uit
van de prijsuitreiking.
Van der Hulst is in 2008 met zijn
eigen rozenkwekerij begonnen in
America. In 2009 heeft hij zijn kas
uitgebreid en hij koos ervoor om
de roos Deep Water te kweken. Die
roos werd nu als beste verkozen uit
een selectie van vijf snijbloemen
en won de prijs “De Glazen Tulp
2010”. Tv-presentator Rob Verlinden
maakte de winnaars bekend. De
jury van de Glazen Tulp was gechar-

meerd van de subtiele kleur en de
lichte geur. Het werd een echte liefdesroos genoemd, die je niet van je
buurman wil krijgen maar wel van
je man. Van der Hulst denkt zelf dat
zijn bloem heeft gewonnen door
de nieuwe kleur van de roos, roze
en wit. Bovendien heeft de bloem
een goede steel en een lange
houdbaarheid. Hij is erg blij met de
extra reclame. “De bloem doet het
al erg goed. Mensen komen nu al
deze roos vragen, dus dit kan alleen
maar meer worden.” De uitzending
van “De Tuinruimers is te zien van
17.00 tot 18.00 uur op SBS6.
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Nieuw in Horst:

Demonstratiewoning
zonne-energie
Carmentis uit Horst realiseert een demonstratiewoning zonne-energie in
Horst. Hier kunnen geïnteresseerden terecht met al hun vragen over
installaties voor zonne-energie, er zijn voorbeeldberekeningen, er is
informatie over subsidiemogelijkheden en men kan zelf zien hoe zo’n
installatie eruit ziet.

Om zonne-energie op te wekken is een PV-installatie nodig. PV is
een afkorting van Photo-Voltaic. Een
PV-installatie zet licht (fotonen) direct
om in een elektrische spanning (Volt).
Er zijn op dit moment nog weinig
PV-installaties (zonne-energie) in
Nederland.
Toch kan het volgens Carmentis
aantrekkelijk zijn om te investeren in
een PV-installatie. Er zijn in Nederland
verschillende subsidieregeling voor
duurzame energie. Veel gemeenten
verstrekken investeringssubsidie bij
de aanschaf van een PV-installatie.
Dit verschilt per gemeente. Daarnaast
is er de landelijke subsidieregeling
duurzame energie (SDE).
Het is volgens John Wismans van
Carmentis lastig om je als consu-

ment in deze subsidieregelingen te
verdiepen. “Het blijkt vaak dat men
tegen allerlei zaken aanloopt bij het
aanschaffen van een PV-installatie,
waardoor het lastig is om de maximale subsidie te krijgen. Wij kunnen
hierin een rol spelen. We kijken naar
de situatie van de consument en
naar de ligging van de woning. We
berekenen de terugverdientijd van de
investering, zorgen voor de subsidieaanvraag, verzorgen de installatie en
de aansluiting op het energienetwerk.
Kortom: het gehele traject kunnen
we verzorgen, maar ook alleen de
subsidie-aanvraag.” Een bezoek aan de
demonstratiewoning kan uitsluitend
op afspraak. Neem hiervoor contact
op met Carmentis via telefoonnummer
077 744 00 30.

Starters
in de regio
Bedrijf

Scoot Service
Nederland
Eigenaar John van de Wetering
Adres
Hoebertweg 4a
America
Telefoon 06 15 15 05 05
E-mail
john@suncom.nl
Website www.scootservice
nederland.nl
Sector
Scootmobielen
Start
oktober 2009
Activiteiten
Scoot Service Nederland houdt
zich bezig met het verkopen,
verhuren en onderhouden van
scootmobielen en het verzorgen
van het PGB (persoons gebonden
buget) van de gemeente. Mensen
kunnen in plaats van een een
scootmobiel van de gemeente
een andere scootmobiel aanschaffen, bijvoorbeeld een vierwieler
die wel 12 of 15 kilometer per
uur loopt.
Doelgroep
Mensen die slecht ter been
zijn of tijdelijk een goedkope
oplossing zoeken om niet thuis te
blijven zitten.
Onderscheidend vermogen
Scoot Service Nederland heeft
een grote voorraad nieuwe en
gebruikte scootmobielen. Voor
3,50 euro per dag kunnen mensen
een scootmobiel huren, inclusief
verzekering. Daarnaast is het
bedrijf ruim bereikbaar en kunnen
geïnteresseerden buiten openingstijden op afspraak toch bij
Scoot Service Nederlad terecht.

GTE genomineerd
voor MKB L1mburg
Innovatieprijs
GTE uit Horst is genomineerd voor de MKB L1mburg Innovatieprijs 2010.
Het bedrijf krijgt de nominatie voor de ontwikkeling van innovatieve
machines voor andere bedrijven. Voorbeelden zijn een lenzen-inpakmachine, een rabarber-oogstmachine, een opraapband voor potten in de
glastuinbouw en een automatisch schuifdak voor jachten.
De prijs is bedoeld voor bedrijven
of zelfstandigen die zich onderscheiden
vanwege doorzettingsvermogen,
creativiteit en gedurfd innoverend
optreden. De innovatie kan een nieuw
product betreffen, een procesinnovatie
of een innovatieve manier van werken.
Bij de beoordeling let de jury ook op
onderscheidende prestaties op het
gebied van product/markt, personeels-

en kwaliteitsbeleid, werkgelegenheid,
PR, continuïteit en imago.
In totaal zijn er 5 bedrijven
die genomineerd. De andere vier
zijn Chemtrix uit Geleen, Inno+ uit
Maasbree, Montesquieu Kleynen
uit Maastricht en Pathofinder uit
Maastricht. De uitslag wordt zondag
6 juni bekendgemaakt tijdens een liveuitzending op L1 TV.

Nieuw groepshotel
op de Schatberg
Recreatiecentrum de Schatberg
opent op 3 juni ’Lake View’, een
groepshotel voor maximaal 32
personen. In het hotel zijn tien
tweepersoons slaapkamers en drie
appartementen voor vier personen. De
bewoners kunnen gezamenlijk gebruik
maken van een woonkamer, keuken

en de sauna’s. Ieder kamer heeft
wel een eigen badkamer. De eerste
’bewoners’ van het nieuwe hotel zijn
deelnemers aan de Special Olympics,
dat komend weekend wordt georganiseerd. De sporters worden ondergebracht in bungalows op het park en
dus ook in het groepshotel.

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

www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl

TE KOOP
WOONHUIS
Olieslagerstraat 7 te Sevenum
Model twee-onder-een-kap,
inclusief garage. Rustige woonwijk.
Inhoud 410 m3, perceel 220 m2
(bwjr.1975).
Vraagprijs E 189.000,- k.k.
Voor inlichtingen:
Lowie Winkelmolen
tel. 0499-421557 of 06-12277164
(bij voorkeur na 18.00 uur)
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Goede-doelendag
en cultuurweek op
De Horizon in Sevenum
Bezige bijtjes op basisschool De Horizon in Sevenum. Net voor de meivakantie hield de basisschool een
goede-doelendag waarbij meer dan 7000 euro werd opgehaald en komende week staat de hele school in het
teken van de dans.

Het voorlopige bedrag van de goede-doelendag
wordt bekendgemaakt op De Horizon

De goede-doelendag werd
georganiseerd om geld op te halen
voor de Pallumschool in Berending
Gambia. De leerlingen hielden een
sponsorloop en een lentemarkt. De
uiteindelijke opbrengst van deze
dag bedroeg 7.2020,97 euro. Dit
geld gaat allemaal naar de school in
Gambia, waarmee de leerlingen uit
Sevenum de komende jaren contact
blijven houden.
In het kader van cultuureducatie
bezochten de kinderen vorige jaren
een voorstelling. Dit jaar gaan de
kinderen zelf aan de slag met het
centrale thema dans. Er worden
verschillende dansen ingestudeerd
en in de lessen wordt de oorsprong
van dansen als discodans, Afrikaanse
dans, Rock & Rol en Breakdance
besproken. Op vrijdag wordt de
cultuurweek afgesloten met een
dansvoorstelling voor de hele school.

cultuur 09

Open dag
bij De Vrije Akker
De biologische zelfoogsttuin
De Vrije Akker houdt op zondag 13
juni een open dag. In het kader van
de landelijke open dag van de actie
Lekker naar de Boer kan iedereen
in de tuin komen proeven van de
verschillende groenten, deelnemen
aan rondleidingen en uitgebreide
informatie over het biologisch telen
vergaren. Voor kinderen wordt een

speurtocht en broodjes bakken georganiseerd. Mensen die het zelfoogsten eens willen uitproberen, kunnen
een oogstbon krijgen zodat ze eens
een eigen krop sla kunnen oogsten. De Vrije Akker is geopend van
11.00 tot 16.00 uur en ligt aan de
Witveldweg 24 tussen Grubbenvorst
en Horst. Meer informatie op www.
devrijeakker.nl.

Eten op de Afrikaanse manier Motortoertocht
Hegelsom verzet
Genoeg van de hutspot en pannenkoeken? Cultureel Centrum ’t Gasthoês
in Horst heeft de oplossing. Zondag
20 juni kunnen bezoekers daar echte
Afrikaanse hapjes komen proeven en

ze kunnen daar ideeën en recepten
opdoen om thuis echt Afrikaans te koken. De hapjes worden opgediend door
vrouwen die in traditionele kleding van
hun land zijn gekleed. Zij zijn bereid

om vragen te beantwoorden over hun
kledij. De toegang is gratis en er is
opvang voor kinderen geregeld. De
proeverij duurt van 10.00 tot 17.00 uur
aan de Gasthuisstraat 25 in Horst.

Helaas heeft de Hegelsomse motortoertocht wegens weersomstandigheden geen doorgang kunnen vinden op zondag 30 mei. De tocht wordt nu
gereden op zaterdag 12 juni.

Chris Verlinden, Jan van den
Munckhof en Peter Willems organiseren de motortoertocht. Een tocht
waaraan alleen ‘bikers’ deelnemen die
een binding hebben met Hegelsom.

l
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ERIC CLAPTON: ALBERT LEE IS GREAT !

WERELDGITARIST IN HORST
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Feesten, partijen en
koffietafels, van eenvoudig tot uitgebreid.
Volledig verzorgd in
MFC De Zwingel.

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

De motortocht gaat om 08.00 uur bij
het gemeenschapshuis in Hegelsom
van start. Naast motoren mogen ook
zijspannen deelnemen aan de tocht.
Een opmerkelijke toertocht, want
‘buitendorpse’ motorrijders mogen
niet deelnemen aan de tocht.
“We willen graag het Hegelsomse
karakter behouden en vermijden
dat het aantal deelnemers te groot
wordt,” aldus de drie mannen. De
tocht gaat naar de Eifel, naar de omgeving van Altenahr en de Nurnburgring.
In totaal leggen de motorvrienden
daarbij zo’n 450 kilometer af.
Iedereen kan zich opnieuw
aanmelden bij Peter Willems e-mail
p.a.j.willems@12move.nl of Chris
Verlinden telefoon 077 398 25 14.
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Project 100 jaar
gouden helm

Fietstochten
met rijke
historie
geopend in
de Peel
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Demonstratie schapen
scheren in Museum de Locht
Nu de zon gaat schijnen,
krijgen de schapen het warm in
hun wintervacht. En dus moeten
de dieren geschoren worden.
Museum de Locht grijpt deze kans
aan om op zondag 6 juni te
demonstreren hoe dat er vroeger
aan toe ging.

Afgelopen vrijdag werden in
het bijzijn van burgemeester
Vestjens van de gemeente Peel
en Maas en burgemeester Van
Rooij van Horst aan de Maas de
openingshandeling verricht voor
vijf fietstochten door de Peel.
Het thema van de routes zijn
de rijke historie van de omgeving en de natuur van de Peel.
Elke fiestroute is ongeveer 45
kilometer lang en wordt beschreven in een handig boekje. Hierin
staat uitleg over allerlei zaken
die langs de route te zien zijn of
die in de buurt van de route
gebeurd zijn, zoals de vondst van
de Gouden Peelhelm. De routes
zijn ontwikkeld door het
Streekmuseum ’t Land van Peel
en Maas in Helden, het Beiaarden Natuurmuseum Asten, het
Peelmuseum America, het dorpscentrum De Gouden Helm in
Helenaveen, het Educatiefcentrum Truijenhof in Meijel en
het Regionaal Historisch Centrum
Eindhoven. De toeristische routes
maken deel uit van het project
´100 jaar gouden helm´, een
samenwerkingsverband tussen
de genoemde musea. Op 17 juni
2010 is het 100 jaar geleden dat
de gouden helm uit 320 na
Christus door turfsteker Gebbel
Smolenaars in de Peel werd
gevonden, tezamen met
restanten van schoeisel, muntjes, een mantelspeld en stukken
leer. Deze historische vondst
wordt herdacht met vele
activiteiten, tentoonstellingen,
de reconstructie van de helm en
een documentaire. Het doel van
het project is onder andere het
bundelen en afstemmen van alle
activiteiten en de gezamenlijke
PR rondom de Peelhelm.
De documentaire zal voor het
eerst op 3 juli in het Streekmuseum te Helden te zien zijn.
Meer informatie vindt u op
www.goudenhelm.nl

VANAF VANDAAG BEGINT
ONZE OPRUIMING!
40 % KORTING OP DE
GEHELE KINDERKLEDINGCOLLECTIE 2010*
* m.u.v. zwemkleding en basics

baby- en kinderwinkel

Kerkstraat 20b, 5961 GD Horst
077-398 49 00 www.wolk.nu

Niet met een elektrisch scheerapparaat, maar met een ouderwetse schaar. Een scheerder laat
zien hoe dat werkt. Bovendien laat
deze vakman zien hoe bezoekers
de wol kunnen vilten. Kinderen
hebben de kans om deze techniek te leren. Math Creanmehr zal

de middag muzikaal invullen met
Nederlandstalige liedjes.
In het daglonershuisje is tot en met
15 september een tentoonstelling
te zien over de bevrijding van Horst
en de kerkdorpen 65 jaar geleden.
Er wordt een beeld gegeven van het
einde van de oorlog en de binnenkomst van de geallieerden in deze
regio.
Het museum is dagelijks
geopend van 11.00 uur tot 17.00
uur aan de Koppertweg 5 in HorstMelderslo. Groepen kunnen – op
afspraak – ook op andere tijden terecht. De demonstraties en speciale
activiteiten beginnen om 13.00 uur.

Succesvol Lottum in Beeld en Muziek
Voorzitter Eric Brouwers is apetrots op het evenement dat de harmonie uit Lottum het afgelopen weekend organiseerde. In manege Hoogveld
in Lottum werd zaterdag Lottum in Beeld en Muziek gehouden; een uniek evenement waarbij in muziek en video de geschiedenis van Lottum werd
doorlopen.

De Joekskapellen Kleug Zaat en Weg van dun Aanrech leverden ook hun bijdrage
aan de muziekavond

Kantoor

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

In de manege konden 225 bezoekers genieten van de muziek van de
Koninklijke Harmonie Lottum en de band
Bones. Samen met twee joekskapellen
vertolkten zij telkens een belangrijke
episode uit het verleden van het rozendorp. Daarnaast werd op videoschermen
beelden getoond uit of over die periode.
“Alles is subliem verlopen”, aldus de
trotse Eric Brouwers. “De mensen in de
zaal reageerden erg enthousiast. We
mochten gebruik maken van de manege
van de pony- en ruiterclub uit Lottum.
Het is mooi om te zien hoe de verenigingen uit Lottum samenwerken om iets
moois te maken.” Lottum in Beeld en
Muziek is een eenmalig evenement. De
Koninklijke Harmonie Lottum probeert
echter om de een of twee jaar een
nieuwe happening te organiseren. “Als
vereniging moet je iets speciaals doen
om je leden te binden. Volgend jaar bestaan we 160 jaar en gaan we weer iets
doen, maar wat weten we nog niet”, aldus de voorzitter die niet hoeft te vrezen
voor een gebrek aan inspiratie. “Mensen
van buiten de harmonie komen nu al
naar ons toe met ideeën voor het feest
van volgend jaar.”

Doe mee!
3-daagse: 5-10-15 km zondag: 20 km

vrijdag 18 juni zaterdag 19 juni zondag 20 juni

Voor het verzorgen van:
• Financiële administraties
• Samenstellen jaarrekeningen en publicatiestukken
• Samenstellen aangiften inkomsten- en
vennootschapsbelasting
• Salarisadministraties
• Begeleiding van startende ondernemers
Vraag vrijblijvend informatie
De Cocq van Haeftenstraat 13, 5864 BA Meerlo
Telefoon: 0478-692197 Fax: 0478-691901
E-mail: info@kantoorwagemans.nl
Internet: www.kantoorwagemans.nl

www.wandeldriedaagse.nl
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Concert Caecilia
in Meterik

cultuur 11

Open dag Kunstencentrum Jerusalem
Muziekinstrumentenparade in ‘t Gasthoês

Als voorbereiding op het
Peeltoernooi zullen MV St. Caecilia
America en harmonie St. Cecilia uit
St. Anthonis op zaterdag 5 juni in het
MFC in Meterik een concert geven. De
twee blaasconcerten staan beide
onder leiding van Frank Steeghs.
Voor de fanfare van America is dit de
eerste try-out van het concoursprogramma. Dit najaar zal St. Caecilia op concours
gaan in Roermond en heeft besloten om
de voorbereidingen dit jaar anders te
gaan aanpakken. Voorheen had men het
programma altijd een jaar van te voren
klaarliggen. Deze keer is besloten, door
te experimenteren met combinaties, wat
meer variatie in de repetities te brengen.
Tijdens het ´Gemeentelijk Muziektoernooi´,
het toernooi ´Caecilia Meets the Early
Adopters´ en het ´Peeltoernooi´ zijn er
telkens andere combinaties te horen
(geweest). Hieruit wordt uiteindelijk een
definitief programma samengesteld.
Het laatste experiment wordt in Meterik
gehouden en na het Peeltoernooi zal
de definitieve keuze gemaakt worden.
Deze spannende opzet houdt volgens de
vereniging de muzikanten alert.
Het concert in Meterik zal om 20.00
uur door MV St. Caecilia America geopend
worden.

Albert Lee
in Horst

Cambrinus sluit dit
concertseizoen op zondag 6 juni
af met een klapper. Voor de
zomerstop haalt ze gitarist Albert
Lee naar Horst. Het is voor de
artiest alweer het zevende jaar
op een rij dat hij te gast is bij
Cambrinus en het is slechts een
van de vijf optredens die hij dit
jaar in Nederland geeft. Lee is te
horen op Cd’s van diverse artiesten
en heeft jarenlang in de band van
Eric Clapton gespeeld. Hij won een
Grammy Award en vijf keer de
award voor beste Country Guitarist
van het blad ‘Guitar Player’.
Samen met zijn begeleidingsband
Hogan’s Heroes speelt hij rhythm’n
blues, rock’n roll en country-rock.
Het concert begint om 16.00 uur
in de Kasteelboerderij aan de
Kasteellaan 1 te Horst. Vanwege
de grote belangstelling wordt
het concert niet in Cambrinus
zelf gegeven. Voor informatie en
reserveringen 077-3983009 en
www.cambrinusconcerten.nl

In ‘t Gasthoes van Horst wordt op
zondag 6 juni van 13.00 tot 16.00 uur een
Open Dag/Instrumentenparade georganiseerd. Tijdens deze middag hebben
belangstellenden de unieke gelegenheid

om onder leiding van ons enthousiaste
docententeam alle voorkomende muziekinstrumenten gratis uit te proberen.
In de foyer, in de grote zaal en in de
3 muzieklokalen kan men kennismaken

met de gitaar, viool, alle voorkomende
koperinstrumenten zoals trompet,
bugel, tuba, hoorn, trombone, maar ook
dwarsfluit, viool, blokfluit, hobo, klarinet,
saxofoon, keyboard, piano en drums.

Open dagen drachtplantentuin in ’t Zoemhukske
Voor een keer staan niet de bijen, maar de bloemen centraal bij praktijkcentrum voor bijenteelt ’t Zoemhukske in
Horst. De imkers van de Imkervereniging Horst openen zondag 6 juni de deuren van de drachtplantentuin om de
aandacht te vestigen op de bomen, planten en bloemen.
Geïnteresseerden krijgen uitleg
over het belang van bloemen en planten voor de bij en hoe de insecten en
de planten samenwerken. In ’t Zoemhukske vertellen aanwezige imkers de
bezoekers alles over het leven van de
honingbij en andere insecten. Er zijn
ook leden van de plantenwerkgroep
van het IVN de Maasdorpen die alles
kunnen vertellen over de samenstelling van planten en het determineren
van soorten.
’t Zoemhukse is geopend van
14.00 tot 16.00 uur en ligt aan de
Kasteellaan 3 te Horst, maar door
afsluiting van het terrein is het
praktijkcentrum alleen te bereiken via
de weg aan de linkervoorzijde van
het Parkhotel aan de Tienrayseweg.
Volg het wandel- of fietspad achter
het hotel rechts richting Molenbeek
tot aan het parkeerterrein van het
praktijkcentrum.

Eerbetoon
aan het Horster
dialect
Twee jaar na het overlijden van
dialectschrijver Jan ván Teng wordt
al zijn werk nogmaals herdacht. De
redactie van de carnavalskrant De
Klos eert de schrijver door een bundel uit te brengen met bekend en
onbekend werk van Ván Teng, onder
de naam Wiedeweg ’t schonst. Veel
van het werk van de schrijver werd
gepubliceerd in carnavalskrant De
Klos van vereniging d’n Dreumel. Jan
ván Teng was het pseudoniem van
Jan Verheijen (1934-2008). Onder
de naam Ván Teng publiceerde hij
verhalen en gedichten in het Horster
dialect en vertaalde hij Nederlandse
en buitenlandse gedichten. In het
boek komen vooral bepaalde thema’s veel terug zoals het Horst van
vroeger, de gebruiken die er toen
bestonden en kindergedichtjes. Ook
Eumes en Bertha en hun dagelijkse
leven, komische typetjes van Ván
Teng, komen in het boek voor. De
carnavalsvereniging vindt het een
mooi eerbetoon aan de schrijver,
maar wil ook dat het dialect uit Horst
behouden blijft. Vanaf dinsdag 8 juni
is Wiedeweg ’t schonst verkrijgbaar
in Horst bij boekhandel Bruna, slagerij Joosten en Het Communicatiehuis.
Het kost 7,50 euro.

‘Dames’ favoriete schilderij
Het is een groot compliment
wanneer bezoekers jouw kunstwerk als mooiste verkiezen. Het
gebeurde Trees Broers uit Meerlo,
lid van de amateurschilderclub
’t Brouwershuis. De 38 leden
van de club exposeerden in het
Parkhotel te Horst en de bezoekers
mochten uit de honderden werken
hun favoriete stuk kiezen. Het schilderij ‘Dames’ van Broers werd door
het publiek als mooiste aangewezen. Ook het werk van de Horsterse
Thea Surminski werd goed beoordeeld. Haar stukken eindigden op
de tweede en derde plaats. Volgens
de organisatie was de expositie dit
jaar een groot succes met meer dan
vijfhonderd bezoekers.

Concert op Hoeve de Kolck
Een mooi concert is nog leuker op een mooie locatie. De fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen organiseert
zondag 6 juni opnieuw een concert op boerderij de Kolck in Broekhuizenvorst.
Op de binnenplaats van de hoeve
zullen muziekvereniging Eendracht
Melderslo, vereniging Walbeck,
Jeugdfanfare BMBM en muziekvereniging Sub Matris Tutela uit Oostrum
laten horen wat ze kunnen. Ook worden twee jubilarissen van de fanfare
gehuldigd. Miriam Derikx is al 25 jaar
lid en voorzitter Ton Klinckenberg
zelfs al 40 jaar. Hoeve de Kolck ligt
aan de Swolgenseweg en is in 1904
gebouwd op de fundamenten van
het oude kasteeltje “De Kolck”. Nog
steeds ligt er deels een gracht om de
boerderij. Het Kolckconcert begint om
13.00 uur en is gratis toegankelijk.

Cursusmarkt in
De Kantfabriek
Ook het komende seizoen
biedt Museum De Kantfabriek weer
een heleboel cursussen aan. Om
aanstaande cursisten alvast kennis
te laten maken, organiseert De
Kantfabriek op zondag 6 juni een
cursusmarkt. Daar wordt informatie
gegeven over cursussen voor volwassenen en kinderen in onder andere zeefdrukken, het pimpen van
kleding en kantklossen. Docenten
geven uitleg over hun cursussen en
werkstukken van de cursisten van
afgelopen jaar worden tentoongesteld. Van 10.00 tot 17.00 uur kunnen geïnteresseerden terecht in De
Kantfabriek aan de Americaanseweg
8 in Horst, de toegang is gratis.
Meer informatie op www.museumdekantfabriek.nl/cursussen.
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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.

Ivo van der Linden
Horst aan de Maas is onlangs verkozen tot ‘Wandelgemeente van het
jaar 2010’. Nou ja, niet Horst aan de Maas, maar Sevenum om precies te
zijn. Onze HALLO-verslaggever trok zijn wandelschoenen aan en toog naar
het ‘Serumse’. Tot een wandeling kwam het niet, want hij trof Ivo van der
Linden nabij de Molenbeek, onze ‘Geplukte’ van deze week.

Groene vingers
heb ik zeker niet

Koken met
Jan Cremers

Nee, geen tuinwerkzaamheden,
geef Ivo maar de voetbalsport. Studio
Sport, Voetbal Inside en Holland Sport
zijn programma’s die hij niet wil
missen. Ook ‘De wereld draait door’
is een favoriet programma waar hij
graag naar kijkt. Naar ‘Goede tijden
slechte tijden’ en ‘Army Wives’ kijkt de
Sevenummer niet.

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.

met een zuidelijk
tintje

Bereiding
· Maak eerst de kruidenbouillon.
Schil uien en wortel en snij ze in
stukken. Was het bouquet garni.
Doe alles in een pan, voeg het
water, de azijn, zout en peper en
de kruidnagels toe. Breng aan de
kook en laat 20 minuten koken;
· was de vis en leg hem in de
kruidenbouillon zodra deze klaar
is. Laat hem 20 minuten pocheren
(water net onder het kookpunt
houden);
· als de vis klaar is, laat hem dan
uitlekken, haal het vel weg,
graten eruit en verdeel de vis in
stukken;
· smeer een ovenvaste schaal in
met 20 gram boter en leg de vis
hierin. Zet de oven op 170 graden;
· schil de sjalotjes en knoflook. Was
de peterselie en hak alles fijn.
Smelt 30 gram boter in een pan
en roerbak het zojuist genoemde
mengselgedurende 5 minuten.
Voeg de witte wijn, een eetlepel
tomatenpuree en zout en peper
toe en laat 10 minuten koken.
· maak de ansjovis fijn met een
vork en voeg dit bij de saus.
Meng het goed. Schenk de saus
over de vis, bestrooi het dan met
paneermeel. Snij de rest van de
boter in kleine stukjes en verdeel
deze over de vis. Zet de schaal 20
minuten in de oven en serveer.

Mijn gevoel zegt dat het CDA fors zal
verliezen,” aldus Van der Linden.
Van de Haagse politiek terug naar
Sevenum. “Eigenlijk had ik liever
gezien dat Sevenum een zelfstandige
gemeente was gebleven. Sevenum
vind ik bijzonder, maar dat komt ook
door het feit dat ik er al mijn hele
leven woon. Het is een zeer kindvriendelijk dorp en we hebben geweldige wandelroutes. Alles wat je nodig
hebt is in Sevenum te vinden en we
hebben ook nog eens de beste kermis.
Nee, we hadden wat mij betreft niet
naar Horst gehoeven.”
Op de vraag waar hij zijn vakantie
gaat doorbrengen antwoordt Ivo:
“We gaan met ons gezin twee weken
naar Zeeland. Vroeger ging ik daar
ook altijd heen en ik heb daar goede
herinneringen aan overgehouden.
Normaal gesproken zou ik naar
Frankrijk gaan maar voor Jip is dat een
hele trip. Dat doen we wel wanneer
hij wat ouder is. Zeeland is ook mooi
en ik verheug me er nu al op om met
Jip zandkastelen te bouwen aan het
strand. En natuurlijk voetbal kijken,
want de wereldkampioenschappen
staan op het punt te beginnen. Wie er
kampioen wordt? Ik hoop Nederland
maar het zal Spanje wel worden,”
orakelt Ivo.

Ik ga zeker stemmen
maar weet nog niet
op welke partij
Nederland hoop ik,
Met de verkiezingen in het vooruitmaar Spanje wordt het
zicht vraag ik of hij ook gaat stemmen

Schelvis

Benodigdheden (6 personen)
800 gram schelvis aan een stuk
3 eetlepels azijn, 70 gram boter
1 bouquet garni (een bosje verse
kruiden dat meegetrokken
wordt met de bouillon)
2 uien, 1 wortel, 2 kruidnagels
peterselie, 1 teen knoflook
2 sjalotjes, 2 dl droge witte wijn
4 ansjovisfilets in olie
50 gram paneermeel
tomatenpuree
zout, peper

met hem voetballen, dat vind ik pas
echt gaaf. Maar ook allerlei dingen
ondernemen met ons gezin, familie en
vrienden vind ik belangrijk,” aldus de
Sevenummer.
Ivo voetbalt al vanaf zijn zesde bij
Sparta ’18 en mist nauwelijks voetbaluitzendingen op tv. Andere hobby’s
van hem zijn pokeren, uitgaan, uit
eten en een bezoekje aan de bioscoop.
Groene vingers heeft Ivo niet want alle
onderhoudswerkzaamheden aan de
tuin doet Inge.
“Ach, je kunt nu eenmaal niet
van alle markten thuis zijn, ieder zijn
hobby zeg ik maar,” lacht hij.

op 9 juni. “Jazeker, ik ga stemmen, ik
weet alleen nog niet waarop, maar
mijn stem zal zeker niet naar Wilders
gaan. Wie er uiteindelijk de meeste
zetels gaat halen is moeilijk te zeggen.

RIX LIMERICK

Ivo van der Linden met zijn oogappel Jip
Ivo van der Linden (34) is vijf jaar
geleden getrouwd met Inge (28) en
samen hebben ze een kwant kereltje:
Jip, die 1 jaar oud is. Ivo werkt sinds
1993 bij bakkerij Gommans en de
afgelopen twee jaar ook bij bakkerij
Broekmans. De twee bakkerijen
hebben de intentie uitgesproken te

fuseren, waarna Ivo leidinggevende
wordt op de afdeling expeditie.
Naast zijn werkzaamheden bij de
twee bakkers gaat zijn aandacht vooral
uit naar zijn oogappel Jip. “Van Jip
kan ik echt genieten; wanneer ik vrij
ben even met hem de tuin in lekker
‘knoevele’. Nog even en dan kan ik

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Spanje of Nederland, als de
Sevenummer maar voetbal kan
kijken. Zondag 11 juli weten we of de
sportieve Sevenummer gelijk heeft
gekregen.
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HALLO van afgelopen week: Raymond Knops opent campagnehuis in Horst

Raymond keumt gans noa Hôrs gezeule,
Um os mit discussies af te beule.
In ’t Intertoys-pand,
Da’s ni frapant,
Want politiek, da’s krèk wie speule!

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
3 juni 2010
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

BMV Kronenberg en
Evertsoord: Op de toekomst
voorbereid
Met de komst van de brede maatschappelijke voorziening (BMV) in de vorm van een multifunctioneel gebouw wordt Kronenberg en Evertsoord toekomstbestendig gemaakt op het
gebied van leefbaarheid. De BMV Kronenberg en Evertsoord gaat ruimte bieden voor een
nieuwe school en peuterspeelzaal, een nieuwe gymzaal, een aangepast gemeenschapshuis,
een ruimte voor dagvoorzieningen voor ouderen en een bibliotheek.
In december jl. vond in gemeenschapshuis De
Torrekoel een presentatieavond plaats van de
tekeningen voor de BMV Kronenberg. Tevens
werd uitleg gegeven over wat er ging gebeuren in het hartje van Kronenberg. Nieuwe
ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de
ontwerptekeningen voor de BMV gewijzigd
zijn. Dynamiek Scholengroep heeft namelijk
aangegeven dat de nieuwe school met 7
lokalen te groot zou worden voor Kronenberg
en Evertsoord. De nieuwe prognose geeft
aan dat het leerlingenaantal in Kronenberg
en Evertsoord de komende 5 jaar met 25%
zal afnemen. Dit betekent dat de school over
5 jaar genoeg zou hebben aan 5 leslokalen.
De nieuwe tekeningen worden gepresenteerd
tijdens de informatieavond op 14 juni om 20.00
uur in gemeenschapshuis De Torrekoel in
Kronenberg.
De leerlingenkrimp en de gevolgen daarvan voor de BMV Kronenberg zijn onlangs
besproken met de deelnemers van het project,
te weten: Dynamiek Scholengroep, Wonen
Horst, Dorpsraad Kronenberg, Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Kronenberg, Over-

legplatform Evertsoord en de gemeente Horst
aan de Maas. Tijdens een 2-tal constructieve
besprekingen werd men het er over eens om
alle kindvoorzieningen (school, kinderopvang
en peuterspeelzaal) op één locatie binnen
de BMV te realiseren in tegenstelling tot het
eerdere ontwerp. Hierdoor wordt de peuterspeelzaal en de kinderopvang verplaatst naar
een van de lokalen op de benedenverdieping
van de basisschool. Ook wordt het lokaal
dat het dichtst bij het gemeenschapshuis ligt
“multifunctioneel” gebouwd zodat dit lokaal,
zodra de basisschool aan 5 lokalen genoeg
heeft, gebruikt kan gaan worden voor andere
doeleinden. Zoals bijvoorbeeld voor uitbreiding
van de dagvoorziening voor ouderen. Met
name deze bevolkingsgroep stijgt de komende
jaren ﬂink in Kronenberg en Evertsoord. Een
gemakkelijk inzetbare extra ruimte is dan erg
praktisch. De deelnemers van het project
waren enthousiast over de nieuwe tekeningen
en de toekomstbestendige oplossing. Op deze
wijze wordt het multifunctionele karakter van
de brede maatschappelijke voorziening nog
beter benut. De verwachting is dat de bouwwerkzaamheden in januari 2011 starten.

Maandag 14 juni:

Informatieavond over de BMV en de
inrichting rondom de BMV

Welk afval wordt de komende tijd opgehaald?
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)
Maandag 7 juni
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum-Noord
Dinsdag 8 juni
• Inzameling restafval omgeving GrubbenvorstNoord en Lottum-Zuid
Woensdag 9 juni
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg en Sevenum
• Inzameling GFT-afval Meerlo, Swolgen en
Tienray
Donderdag 10 juni
• Inzameling restafval omgeving Melderslo en
Horst-Zuid
• Inzameling oude metalen America
Vrijdag 11 juni
• Inzameling restafval America en Griendtsveen
Inzameling oude metalen America
Zaterdag 12 juni
• Inzameling oud papier Evertsoord, Griendtsveen,
Hegelsom, Kronenberg, Melderslo

Tijdens de avond wordt o.a. uitleg gegeven over de veranderingen in de tekening van het gebouw.
Daarnaast worden ook de plannen gepresenteerd over de inrichting van het gebied rondom de
BMV. Dit zijn nog ontwerpen. Tijdens de informatieavond kunt u uw op- en aanmerkingen en
ideeën m.b.t. deze ontwerpen kenbaar maken. De informatieavond begint om 20.00 uur. Vanaf
19.45 uur staat de koffie voor u klaar!

College Horst aan de Maas
stelt zich voor aan Hegelsom
en Horst
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 Hegelsom en Horst
De laatste bijeenkomsten vinden plaats op
maandag 7 juni 2010 in Hegelsom en Horst.
De bijeenkomst in Hegelsom vindt plaats
van 19.00 – 20.30 uur in Basisschool Onder
de Linde (gemeenschapsruimte), Pastoor
Debijestraat 8, Hegelsom.
Diezelfde avond van 21.00 – 22.30 uur is het
nieuwe college van B&W aanwezig in Horst in
Cultureel Centrum ’t Gasthoes, Gasthuisstraat
28 in Horst.
Inwoners van Hegelsom en Horst 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 secretaris 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.

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

Foto
van de
week!

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.

Groot en klein voor een groen en schoon
Horst aan de Maas!

Ofﬁciële opening PlasticPunt op 9 juni
Op woensdag 9 juni om 10.00 uur wordt het PlasticPunt aan de Kerkstraat in Horst ofﬁcieel geopend. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De eerste 1.000 bezoekers na de ofﬁciële opening
krijgen gratis een handige PlasticPunt-tas cadeau, uiteraard gemaakt van gerecycled plastic!
Het PlasticPunt is een uniek pilotproject voor het
inzamelen van verpakkingsafval. Een innovatieve
machine herkent plastic verpakkingen aan de
streepjescode. De verpakking wordt na inname
in stukjes geshredderd en gesorteerd per soort
kunststof. Hierdoor kan het plastic hoogwaardig
hergebruikt worden en is er minder transport nodig. Horst aan de Maas is de eerste gemeente in
Nederland die experimenteert met dit systeem.
Op vrijdag 21 mei is het Plastic Punt al informeel

open gegaan voor bezoekers. De afgelopen twee
weken is proefgedraaid. Steeds meer mensen
laten zich ter plekke informeren over de gang
van zaken. Niet alleen verenigingen uit Horst,
Hegelsom, Meterik en Melderslo zijn geïnteresseerd in het spaarprogramma, ook uit Kronenberg
heeft zich een vereniging gemeld. De eerste week
zijn al ruim 2.500 spaarpunten uitgereikt aan
verenigingen. Tevens hebben mensen gebruik gemaakt van de kortingsactie van Plus supermarkt.

Infoavond werkzaamheden aanleg BergBezinkBassins Gastendonkstraat en Weltersweide
In verband met werkzaamheden voor de aanleg van BergBezinkBassins in de
Gastendonkstraat en Weltersweide en het vervangen en vergroten van een gedeelte van de riolering in de Noordsingel, tussen de Venrayseweg en de Kabroeksebeek, zal dit gedeelte van de
Noordsingel tijdens de werkzaamheden aan het verkeer worden onttrokken.
Met de uitvoering van het werk zal gestart
worden na de bouwvakvakantie.
Op 17 juni aanstaande zal hiertoe in Party- en
Sportcentrum De Riet, Weltersweide 22 te
Horst, een informatieve bijeenkomst worden
gehouden waarin nadere details over de
riolering, de weg en de uitvoering aan de orde

komen. De aanvang van deze bijeenkomst
is 19.30 uur en zal worden gepresenteerd
door bureau Kragten uit Roermond, die ook
zorg dragen voor de directie en het dagelijks
toezicht.
De projectleider,
W. Konings.

Wie zijn wij?

Annemie Craenmehr-Hesen
Twan Hoeijmakers

Aanvraag lichte bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om lichte
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het vergroten van een woning op het perceel
gelegen aan de Haammakerstraat 3 te
Horst, ingekomen d.d. 19 mei 2010.
• Het vernieuwen van een dakkapel op het
perceel gelegen aan de Wertemerweg 10
Evertsoord, ingekomen d.d. 27 mei 2010.
• Het oprichten van een stallingsruimte op het
perceel gelegen aan de Kronenbergweg 10 te
Kronenberg, ingekomen d.d. 27 mei 2010.
• Het plaatsen van een erfafscheiding op het
perceel gelegen aan de Weverstraat 8 te
Sevenum, ingekomen d.d. 28 mei 2010.
• Het vergroten van de garage op het perceel gelegen aan de Hombergstraat 13 te
Hegelsom, ingekomen d.d. 28 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
fase I
• Het oprichten van een vleesvarkensstal en
luchtkanaal, op het perceel gelegen aan de
Midden Peelweg 4 te America, ingekomen
d.d. 27 mei 2010.

Aanvraag reguliere bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om reguliere bouwvergunning is ingekomen voor:

Wekelijks maakt u kennis met enkele
gemeenteraadsleden. U ziet het gezicht,
u leest welke partij hij of zij vertegenwoordigt en aan de hand van een tekst volgt een
korte introductie.

RAADSLID CDA

Bouwvergunningen

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 Essentie

Bekendmakingen

NAAM: Annemie Craenmehr-Hesen
WOONPLAATS: Horst
PARTIJ: CDA
EMAIL: a.craenmehr@horstaandemaas.nl
DAAR GA IK VOOR: Het verenigingsleven
en het vrijwilligerswerk. Ik wil iets betekenen
voor de vele vrijwilligers, verenigingen en vele
anderen die zich op welke manier dan ook
inzetten voor de gemeenschap. Verenigingen
en de daarin actieve vrijwilligers zijn de ruggengraat van onze samenleving. Je inzetten
voor een club - en daar energie uit putten - is
het mooiste dat bestaat. Verder wil ik mijn
aandacht geven aan goede zorg en welzijn
voor alle inwoners van Horst aan de Maas.
Ook wil ik me inzetten voor de ondernemers in
onze nieuwe gemeente. Een gezond ondernemersklimaat draagt bij aan de leefbaarheid
van onze gemeente. Speerpunt daarbij is de
vermindering van de regels en de toezichtslast
voor onze ondernemers. Kortom: we kunnen
niet zonder elkaar.
NAAM: Twan Hoeijmakers
WOONPLAATS: Broekhuizen
PARTIJ: Essentie
EMAIL: t.hoeijmakers@horstaandemaas.nl
DAAR GA IK VOOR: Allereerst uiteraard voor
de leefbaarheid in zijn algemeenheid. Maar om
de hoofdlijnen van deze leefbaarheid te garanderen moet er aan bepaalde voorwaarden
voldaan worden.
Een van de eerste vereisten is voldoende
inkomen voor iedereen, dus moeten we zorgen
voor werkgelegenheid. Hiervoor zijn ondernemers nodig die alleen renderen bij een goed
ondernemersklimaat. Daar wil ik me voor
inzetten.
Verder voor een veilige thuis-schoolroute voor
onze kinderen. Het kan namelijk niet zo zijn
dat onze kinderen via levensgevaarlijke wegen
naar school moeten, terwijl wij als politiek
alleen maar toekijken en afwachten tot er weer
ongelukken gebeuren.

•
•

•
•
•

•

zwembad op het perceel gelegen aan de Mgr.
Aertsstraat 37 te Swolgen.
Het vergroten van een woonhuis op het
perceel gelegen aan De Kolk 26 te Horst.
Het oprichten van een bijgebouw/berging op
het perceel gelegen aan de Vrouwboomweg
30 te Horst.
Het oprichten van een garage op het perceel
gelegen aan de Papeling 8 te Lottum.
Het veranderen van een bedrijspand gelegen
aan de Handelstraat 13 te Horst.
Het tijdelijk plaatsen van een erfafscheiding
op het perceel gelegen aan de Kloosterstraat
10 te Tienray.
Het oprichten van een paardenstal en loods
op het perceel gelegen aan de Donkstraat 23
te Meterik.

Bovengenoemde bouwvergunning zijn
verstuurd op 3 juni 2010.
Lichte bouwvergunning
• Het plaatsen van dakkapellen op het perceel
gelegen aan de De Beuk 10 te Kronenberg.
• Het vergroten van een woonhuis op het
perceel gelegen aan de Hiepterweg 2 te
Broekhuizen.
• Het oprichten van een tuinhuis op het perceel gelegen aan de Past. Jansenstraat 29 te
America.
• Het vergroten van een woonhuis op het
perceel gelegen aan de Sef van Megenlaan 1
te Broekhuizen.
• Het veranderen van een overkapping op
het perceel gelegen aan de Boabelweg 10 te
Swolgen.
• Het oprichten van een erker op het perceel gelegen aan de Reuveltweg 34 te
Grubbenvorst.
• Het oprichten van een erker op het perceel gelegen aan de Reuveltweg 36 te
Grubbenvorst.
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 3 juni 2010.

• Het oprichten van een woning met garage op
het perceel gelegen aan de Lottumseweg ong.
te Grubbenvorst, ingekomen d.d. 21 mei
2010.
• Het plaatsen van een loods voor agrarisch
gebruik op het perceel gelegen aan de
Stationsweg 12 te Lottum, ingekomen d.d.
25 mei 2010.
• Het oprichten van een woning op het
perceel gelegen aan de Kloosterstraat in
Grubbenvorst (Smeets), ingekomen d.d. 27
mei 2010.
• Het oprichten van een woning op het
perceel gelegen aan de Kloosterstraat in
Grubbenvorst (Bouwbedrijf Boers BV),
ingekomen d.d. 27 mei 2010.
• Het oprichten van een praktijk voor parodontologie / tandartsenprakijk op het perceel
gelegen aan de Helmesstraat 27 te Horst,
ingekomen d.d. 31 mei 2010.
• Het verbouwen van een (tijdelijke)
woning tot definitieve bewoning, op het
perceel gelegen aan de Witveldweg 17 te
Grubbenvorst, ingekomen d.d. 28 mei
2010.
• Het plaatsen van een losse terrasoverkapping middels parachute op het perceel
gelegen aan de Past. Vullinghsplein 14 te
Grubbenvorst, ingekomen d.d. 28 mei
2010.
• Het oprichten van een woonhuis op het
perceel gelegen aan de Jaegerweg te
Melderslo, ingekomen d.d. 28 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.

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

• Buurtvereniging Vlasvenstraat voor het
organiseren van een buurtfeest op de
Vlasvenstraat ter hoogte van ’t Paradijs in
Melderslo, op zaterdag 18 september 2010;
• Stichting Straatfeesten Sevenum voor het
organiseren van een tweedaags muziek- en
theaterfestival met live muziek, op zaterdag
17 juli 2010 en zondag 18 juli 2010, op het
Raadhuisplein te Sevenum;
• OJC Cartouche voor het organiseren van
een tent met live muziek op de Pastoor
Jeukenstraat 10, tijdens de kermis in
America op zaterdag 3 juli 2010 t/m donderdag 7 juli 2010;
• Bokstock Swolgen voor het organiseren van
een dorpsfeest met muziek en activiteiten

Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend:
Reguliere bouwvergunning
• Het oprichten van een overkapping op het
perceel gelegen aan de St. Jansstraat 40 te
Meterik.
• Het plaatsen van een rond staalwand

Horst, 27 mei 2010.
De burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en) /
ontheffing(en)
De volgende aanvrage(n) evenementenvergunning zijn ontvangen:
Evenementenvergunningen

•

•

•

•

•

•

•

•

•

op het kruispunt Jan van Swolgenstraat en
Schoolstraat, nabij de Basisschool, op zaterdag 17 juli 2010 en zondag 18 juli 2010;
Blok 10 en Café het Centrum voor het organiseren van “Live On Stage” op zaterdag 14
augustus 2010 op het Wilhelminaplein te
Horst;
Ruiterclub Wittenhorst voor het organiseren
van een paardenconcours op zondag 11 juli
2010 op het ruiterterrein de Kasteelse Bossen
en het terrein bij Fam. Vaessen in Horst;
OJC Gaellus voor het organiseren van activiteiten ten behoeve van de kermis op vrijdag
9 juli 2010 t/m dinsdag 13 juli 2010 op het
grasveld nabij de soos te Tienray;
Café ’t Paradijs voor het organiseren van
activiteiten ten behoeve van de kermis op zaterdag 24 juli 2010 t/m dinsdag 27 juli 2010
op de Vlasvenstraat te Melderslo;
Café ’t Tunneke voor het organiseren van
activiteiten ten behoeve van de kermis op zaterdag 24 juli 2010 t/m dinsdag 27 juli 2010
op St. Odastraat 9a te Melderslo;
Limburg Express Cycling Team voor het
organiseren van een MTB-streetrace op
zaterdag 21 augustus 2010 te Melderslo;
SV Asparagos voor het organiseren van
een buitenvolleybaltoernooi op zondag 19
september 2010 op het terrein van GFC’33 te
Grubbenvorst;
Muziekvereniging St. Caecillia voor het organiseren van een buitenconcert op zaterdag 17
juli 2010 op de Pastoor Jeuckenstraat 15 te
America;
OJC Phoenix voor het organiseren van activiteiten ten behoeve van de kermis op zaterdag 26 juni 2010 t/m dinsdag 29 juni 2010
op Pastoor Debijestraat 6a te Hegelsom.

Tijdelijke verkeersmaatregel
• In verband met het beachvolleybaltoernooi
van VC Athos ’70 wordt op 18 juni 2010
een gedeelte van de Wilhelminastraat nabij
Sporthal Slagakker te Sevenum afgesloten.
Markt
In de maanden juni, juli en augustus is de
weekmarkt op dinsdagmorgen open van
9.00 uur tot 13.00 uur.

Milieu
Bekendmaking beschikking milieuvergunning in het kader van de Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag om milieuvergunning binnengekomen.
Zij verlenen deze milieuvergunning. In het
belang van de bescherming van het milieu zijn
aan de beschikking voorschriften verbonden.
Het betreft de volgende beschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: pluimveehouderij
Aanvrager:
Mts Witlox-Pulles
Adres inrichting:
Over de Beek 2
Datum aanvraag:
5 januari 2010
Betreft:
WM milieuvergunning 8.4
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 4 juni 2010 tot
en met 15 juli 2010. U kunt de betreffende
stukken inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in
Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het
gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00 uur
en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot
17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer
u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u het beste contact opnemen met de heer
J. Huijs van team Vergunningen tel. 077 – 477
97 77.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de inzage
termijn een beroepschrift indienen tegen deze
beschikking. Een belanghebbende kan geen
beroep instellen, indien hem redelijkerwijs kan
worden verweten dat hij geen zienswijzen naar
voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking. De milieuvergunning treedt in werking
na afloop van de beroepstermijn. Dit geldt niet
wanneer iemand in de beroepstermijn beroep

instelt en tevens vraagt om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige
voorziening kunt u indienen wanneer u beroep
heeft ingesteld. Voorwaarde voor het toekennen van een verzoek om voorlopige voorziening
is dat er sprake is van “onverwijlde spoed“. Dit
wil zeggen dat de situatie niet toelaat dat kan
worden gewacht op de definitieve uitspraak op
het beroepschrift.
Als u beroep wilt instellen dan moet u het
beroepschrift richten aan de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. De voorlopige voorziening moet u vragen bij de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor het
behandelen van het beroep en het verzoek om
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Voor verdere informatie hierover kunt u terecht
bij de Raad van State, tel. 070 – 426 42 51, www.
raadvanstate.nl.
Bekendmaking melding (8.40 Wm) in het
kader van de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet vereist. Voor deze inrichtingen gelden algemene regels, die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Dergelijke inrichtingen
zijn wel verplicht om hun activiteiten te melden.
Deze melding dient Burgemeester en wethouders
bekend te maken. Daarom maken zij bekend dat
bij hen is binnengekomen:
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
26 maart 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
activiteitenbesluit
Aanvrager:
F. van Lin
Adres Inrichting: Langstraat 8
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 4 juni 2010 tot en met 1 juli
2010. U kunt de betreffende stukken inzien in
de informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden
van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het gemeentehuis: maandag van
8.00 tot 19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag
van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer u de stukken op een ander tijdstip
wilt inzien, kunt u het beste contact opnemen
met de heer J. Huijs van team Vergunningen tel.
077 – 477 97 77.
Bekendmaking melding (8.40 Wm) in het
kader van de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet vereist. Voor deze inrichtingen gelden algemene regels, die nodig zijn
ter bescherming van het milieu. Dergelijke
inrichtingen zijn wel verplicht om hun
activiteiten te melden. Deze melding dient
Burgemeester en wethouders bekend te maken. Daarom maken zij bekend dat bij hen is
binnengekomen:
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
29 januari 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
Activiteitenbesluit
Aanvrager:
Schutterij St. Lucia
Adres Inrichting: Venloseweg 98a
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 4 juni 2010 tot en met 1 juli
2010.
U kunt de betreffende stukken inzien in de
informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de
openingstijden van het gemeentehuis: maandag
van 9.00 tot 19.00 uur en dinsdag tot en met
vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer
informatie of wanneer u de stukken op een ander
tijdstip wilt inzien, kunt u het beste contact
opnemen met de heer J. Huijs van de afdeling
Vergunningen tel. 077 – 477 97 77.
Bekendmaking ontwerpbeschikking
milieuvergunning in het kader van de Wet
milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag

om milieuvergunning binnengekomen. Zij zijn
van plan deze milieuvergunning te verlenen en
hebben in eerste instantie een ontwerpbeschikking opgesteld. In het belang van de bescherming van het milieu zijn in de ontwerpbeschikking zijn voorschriften opgenomen. Het betreft
de volgende ontwerpbeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten:
Aanvrager:
A. Brands
Adres inrichting: Slooierweg 13
Betreft:
WM milieuvergunning
8.1 oprichtingsvergunning
Datum aanvraag: 1 maart 2010
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage van 04 juni
2010 tot en met 15 juli 2010. U kunt de betreffende stukken inzien in de informatiehoek van
het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6
in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het
gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00 uur
en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot
17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer
u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u het beste contact opnemen met de heer
J. Huijs van team Vergunningen tel. 077 – 477
97 77.
Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de inzage termijn
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over
de ontwerpbeschikking naar voren brengen.
Het indienen van zienswijzen per email is vooralsnog niet mogelijk. U kunt uw schriftelijke
zienswijzen richten aan Burgemeester en wethouders. Voor het inbrengen van uw mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken
via de heer J. Huijs van 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 belanghebbende aan wie redelijkerwijs
kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze tegen de ontwerpbeschikking naar voren
heeft gebracht, kan geen beroep instellen. Uit
de bestuurspraktijk blijkt vooral dat beroep
kan worden ingesteld als ook zienswijzen tegen
de ontwerpbeschikking zijn ingediend.
Horst, 3 juni 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

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

Bad

Beide baden
Zwangerschapszwemmen
Recreatiebad

Vrijdag
12.00-13.30
18.30-21.30

Beide baden
Recreatiebad

Zaterdag
14.00-18.00

Beide baden

Zondag
11.00-15.00

Beide baden

Maandag
09.30-11.30
09.30-10.15
11.00-13.30

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

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

Beide baden
Beide baden
Trimzwemmen
Beide baden

Woensdag
07.30-08.30
09.00-09.45
12.00-15.30

Beide baden
Aqua-varia
Beide baden

Tarieven: € 4,20, 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.

Trimzwemmen
Op dindsdagmiddag van 13:30 tot 14:15 uur
Nu ook in het ondiepe water.
Een gevarieerde conditionele zwemtraining!
Trimzwemmen is een groepsles waarbij
aandacht besteed wordt aan verschillende
zwemslagen en bewegingsvormen. U werkt
zowel aan uw uithoudingsvermogen als aan
verschillende zwemtechnieken. Regelmatig
worden er materialen gebruikt om de oefeningen te verzwaren. Het is een ideale mogelijkheid om uw conditie op peil te brengen,
te onderhouden of te verbeteren.
Doel
Intensief werken aan uw conditie.
Veelzijdig bewegen.
Gezelligheid en sociaal contact.

Voor wie?
Voor iedereen vanaf 16 jaar die op een verantwoorde wijze aan zijn/haar conditie wil werken.
Trimzwemmen wordt in zowel het diepe water
als in het ondiepe water gehouden, daarom
moet u over een redelijke zwemvaardigheid
beschikken.
Kosten
Per les:
€ 4,20
U kunt ook voordelig gebruik maken van een
10- of 25 badenkaart.
Vooraf aanmelden is niet nodig. U kunt altijd
meedoen! Tijdens de schoolvakanties is er
geen trimzwemmen.
Informatie
Aan de kassa van het zwembad.
Bellen kan ook! 077 – 477 97 25
Wijzigingen voorbehouden

Bekendmakingen
Wet ruimtelijke
ordening
Projectbesluit ex art. 3.10 Wro en
bouwvergunning voor een kogelvanger
Venloseweg 98
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas maken bekend een projectbesluit
ex artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening en
bouwvergunning te verlenen voor:
• Het oprichten van een kogelvanger op het
perceel Venloseweg 98 in Horst, op het perceel kadastraal bekend gemeente Horst,
sectie C, nummer 4364.
Belanghebbenden die ten aanzien van het
ontwerpprojectbesluit en de ontwerpbouwvergunning (tijdig) zienswijzen hebben
ingediend alsmede belanghebbenden aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
dat zij met betrekking tot het ontwerpbesluit
geen dan wel niet tijdig een zienswijze hebben ingebracht, kunnen tegen dit projectbesluit vanaf de dag na die waarop het besluit
ter inzage wordt gelegd gedurende zes weken
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij
de rechtbank Roermond, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
Het indienen van een beroepschrift schort
de werking van het projectbesluit en de
bouwvergunning niet op. Indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat
vereist, kan gelijktijdig met het indienen van
het beroepschrift een verzoek om voorlopige
voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond,
Postbus 960, 6040 AZ Roermond.
De kennisgeving van het projectbesluit met
bouwvergunning wordt overeenkomstig
artikel 3.11, lid 2 Wro, juncto artikel 3.8, lid
3 Wro geplaatst in het gemeentelijk huisaan-huis blad, in de Staatscourant op www.
ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke
website.
Het projectbesluit met bijbehorende stukken
ligt met ingang van 3 juni 2010 gedurende
de beroepstermijn van zes weken ter inzage
in de informatiehoek van het gemeentehuis,
Wilhelminaplein 6 in Horst.
Het projectbesluit treedt overeenkomstig
artikel 3.8, lid 5 Wro in werking met ingang
van de dag na afloop van de beroepstermijn.
De bouwvergunning treedt overeenkomstig
artikel 46, lid 6 Woningwet niet eerder in
werking nadat het projectbesluit in werking
is getreden.
Projectbesluit ex. artikel 3.10 Wet
ruimtelijke ordening
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 wijziging van het
gebruik van het pand aan de Kerkstraat 32 te
Broekhuizenvorst van wonen naar recreatieverblijf. Het perceel is kadastraal bekend
als gemeente Broekhuizen, sectie E, nr. 574
en nr. 575.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
ligt het besluit met de bijbehorende stukken
met ingang van 8 juni 2010 (tot en met 19
juli 2010), tijdens kantooruren, gedurende
een periode 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 8 juni 2010 te raadplegen op
onze website, www.horstaandemaas.nl en op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
kunnen belanghebbenden die tegen dit
besluit zienswijzen hebben ingediend of zij
die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs
geen zienswijzen hebben kunnen indienen,
binnen 6 weken na verzending van het besluit
beroep instellen bij de Rechtbank Roermond,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Als sprake is van spoedeisend belang kan
tevens een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend bij de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Roermond.
Besluit verleende ontheffing artikel
3.22 Wet ruimtelijke ordening
Het college van burgemeester en wethouders
van Horst aan de Maas heeft besloten om
met toepassing van artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening (Wro) ontheffing te verlenen
van het bepaalde in het bestemmingsplan
“Buitengebied, deelgebied III” voor het
tijdelijk plaatsen van een tunnelkas met een
instandhoudingstermijn van vier jaar op het
perceel kadastraal bekend Grubbenvorst,
sectie K, nummer 155 9 zijstraat van de
Witveldweg te Grubbenvorst.
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit
besluit is betrokken kan een beroepsschrift
indienen binnen zes weken na de dag van
verzending van het betreffende ontheffingsbesluit bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond). Deze mogelijkheid staat alleen
open 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 beroepsschrift schorst de werking van
het ontheffingsbesluit niet. De indiener van
een beroepsschrift 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.
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.22
Wet ruimtelijke ordening en ontwerpbesluit reguliere bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas zijn voornemens om met toepassing
van artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening
(Wro) ontheffing te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan “Peelkernen”
voor het plaatsen van een portokabin voor
de duur van maximaal vijf jaar op het adres
Americaanseweg 33, 5961 GN Horst, Horst
aan de Maas, kadastraal bekend Horst, sectie
D, nummer 5349.
De aanvraag om reguliere bouwvergunning
voldoet aan het bepaalde zoals beschreven in
artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening.
Het ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en bouwvergunning en alle daarop
betrekking hebbende stukken ligt overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht met ingang van 3 juni 2010 tot
en met 14 juli 2010 voor een ieder ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur in de informatiehoek in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Gedurende de ter inzage termijn van het ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en
bouwvergunning kunnen belanghebbenden
zienswijzen kenbaar maken, (bij voorkeur)
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, Postbus 6005,
5900 AA Horst of mondeling bij het team
Vergunningen.
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening en ontwerpbesluit lichte bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas zijn voornemens om met toepassing
van artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening
(Wro) ontheffing te verlenen van het bepaalde
in het bestemmingsplan “Peelkernen”, voor
het plaatsen van een berging en een tuinmuur op het adres Weltersweide 47, 5961 EK
Horst, Horst aan de Maas, kadastraal bekend
Horst, sectie N, nummer 1135.

De aanvraag om lichte bouwvergunning
voldoet aan de criteria vermeld in artikel 4.1.1.,
lid 1, onder a Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) om met toepassing van artikel 3.23 Wet
ruimtelijke ordening (Wro) ontheffing te kunnen verlenen.
Het ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en bouwvergunning en alle daarop betrekking hebbende stukken ligt overeenkomstig
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 3 juni 2010 tot en met 14
juli 2010 voor een ieder ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur in de informatiehoek in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Gedurende de ter inzage termijn van het
ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en
bouwvergunning kunnen belanghebbenden
zienswijzen kenbaar maken, (bij voorkeur)
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, Postbus 6005,
5900 AA Horst of mondeling bij het team
Vergunningen.
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening en ontwerpbesluit lichte bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas zijn voornemens om met toepassing van
artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening (Wro)
ontheffing te verlenen van het bepaalde in het
bestemmingsplan “Buitengebied, deelgebied
III” voor het plaatsen van een carport, berging
en veranda op het adres Horsterdijk 64, 5973
PR Lottum, Horst aan de Maas, kadastraal
bekend Grubbenvorst, sectie H, nummer 699.
De aanvraag om lichte bouwvergunning
voldoet aan de criteria vermeld in artikel 4.1.1.,
lid 1, onder a Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) om met toepassing van artikel 3.23 Wet
ruimtelijke ordening (Wro) ontheffing te kunnen verlenen.
Het ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en bouwvergunning en alle daarop betrekking hebbende stukken ligt overeenkomstig
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 3 juni 2010 tot en met 14
juli 2010 voor een ieder ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur in de informatiehoek in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Gedurende de ter inzage termijn van het
ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en
bouwvergunning kunnen belanghebbenden
zienswijzen kenbaar maken, (bij voorkeur)
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, Postbus 6005,
5900 AA Horst of mondeling bij het team
Vergunningen.
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening en ontwerpbesluit lichte bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas zijn voornemens om met toepassing van
artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening (Wro)
ontheffing te verlenen van het bepaalde in het
bestemmingsplan “De Afhang en omgeving”
voor het plaatsen van een tuinoverkapping
op het adres Americaanseweg 62, 5961 GR
Horst, Horst aan de Maas, kadastraal bekend
Horst, sectie N, nummer 1185.
De aanvraag om lichte bouwvergunning
voldoet aan de criteria vermeld in artikel 4.1.1.,
lid 1, onder a Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) om met toepassing van artikel 3.23 Wet
ruimtelijke ordening (Wro) ontheffing te kunnen verlenen.
Het ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en bouwvergunning en alle daarop betrekking hebbende stukken ligt overeenkomstig
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 3 juni 2010 tot en met 14

juli 2010 voor een ieder ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur in de informatiehoek in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op
een ander tijdstip.
Gedurende de ter inzage termijn van het ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en
bouwvergunning kunnen belanghebbenden
zienswijzen kenbaar maken, (bij voorkeur)
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, Postbus 6005,
5900 AA Horst of mondeling bij het team
Vergunningen.
Ontwerp-besluit ontheffing artikel
3.23 Wet ruimtelijke ordening en
ontwerp-besluit reguliere bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas zijn voornemens om met toepassing
van artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening
(Wro) ontheffing te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan “Buitengebied,
deelgebied III” voor het vergroten en
verbouwen van een bedrijfsgebouw op het
adres Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum,
Horst aan de Maas, kadastraal bekend
Grubbenvorst, sectie H, nummer 1115.
De aanvraag om reguliere bouwvergunning voldoet aan de criteria vermeld in
artikel 4.1.1., lid 1, onder b Besluit ruimtelijke ordening (Bro) om met toepassing van
artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening (Wro)
ontheffing te kunnen verlenen.
Het ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en bouwvergunning en alle daarop
betrekking hebbende stukken ligt overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht met ingang van 3 juni 2010 tot
en met 14 juli 2010 voor een ieder ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur in de informatiehoek in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op
een ander tijdstip.
Gedurende de ter inzage termijn van het ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en
bouwvergunning kunnen belanghebbenden
zienswijzen kenbaar maken, (bij voorkeur)
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, Postbus 6005,
5900 AA Horst of mondeling bij het team
Vergunningen.
Wijziging bestemmingsplan ex artikel
3.6, lid 1, sub a Wet ruimtelijke
ordening
Het college van burgemeester en wethouders
van Horst aan de Maas maakt bekend dat
er een besluit tot wijziging van het bestemmingsplan “Park de Peelbergen” ter inzage
ligt voor:
De vergroting van de medebestemming
“Agrarisch bouwblok” ten behoeve van de
uitbreiding van het vollegrondstuinbouwen akkerbouwbedrijf van de heer J.A.G.
Tielen voor het vergroten van de bestaande
bedrijfsruimte, het oprichten van een sorteerruimte met laaddocks, het oprichten van
een teeltondersteunende kas en het oprichten van een bedrijfswoning op de percelen
kadastraal bekend gemeente Horst, sectie
H, nummers 438 en 699 behorende bij de
locatie Zwarte Plakweg 48a in America.
Burgemeester en wethouders hebben met
toepassing van artikel 3.6, lid 1, sub a
Wet ruimtelijke ordening besloten het ter
plaatse geldende bestemmingsplan “Park
de Peelbergen” te wijzigen teneinde de vergroting van de medebestemming “Agrarisch
bouwblok” toe te kennen.
Het besluit tot wijziging van het bestemmingsplan “Park de Peelbergen” ligt met ingang van vrijdag 4 juni 2010 gedurende een
periode van zes weken tijdens de kantooruren ter inzage in de informatiehoek van het
gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 te Horst.

Gedurende deze termijn van zes weken kunnen belanghebbenden tegen het besluit tot
vaststelling van het wijzigingsplan schriftelijk
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Géén beroep kan
worden ingesteld door een belanghebbende
aan wie redelijkerwijs kan worden verweten
geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit
tot wijziging van het bestemmingsplan naar
voren te hebben gebracht. Het besluit tot
vaststelling van het bestemmingsplan treedt
in werking met ingang van de dag na die
waarop de beroepstermijn afloopt. Indien
gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan bij de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om
voorlopige voorziening is gedaan, wordt de
werking van het besluit opgeschort totdat op
het verzoek is beslist.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.2.1
Besluit ruimtelijke ordening kan het besluit
tot wijziging van het bestemmingsplan “Park
de Peelbergen” ook worden geraadpleegd op
de gemeentelijke website www.horstaandemaas.nl.
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.6
Wet ruimtelijke ordening en ontwerpbesluit reguliere bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening
(Wro) ontheffing te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan “Buitengebied
Meerlo-Wanssum” voor het realiseren van
een carport met een kelder op het adres
Bergsboslaan 7, 5864 EA Meerlo, Horst aan
de Maas, kadastraal bekend Meerlo, sectie H,
nummer 77.
De aanvraag om reguliere bouwvergunning
voldoet aan de criteria zoals beschreven in de
algemene vrijstellingsbevoegdheid van het
bestemmingsplan “Buitengebied MeerloWanssum” om met toepassing van een
ontheffing 3.6 Wro medewerking te kunnen
verlenen.
Het ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en bouwvergunning en alle daarop
betrekking hebbende stukken ligt overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht met ingang van 3 juni 2010 tot
en met 14 juli 2010 voor een ieder ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur in de informatiehoek in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op
een ander tijdstip.
Gedurende de ter inzage termijn van het ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en
bouwvergunning kunnen belanghebbenden
zienswijzen kenbaar maken, (bij voorkeur)
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, Postbus 6005,
5900 AA Horst of mondeling bij het team
Vergunningen.
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.6
Wet ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Wro) ontheffing te verlenen van het
bepaalde in het bestemmingsplan “Park de
Peelbergen” voor het vergroten en verbouwen
van het woonhuis op het adres Wouterstraat
52, 5966 PR America, Horst aan de Maas,
kadastraal bekend Horst, sectie I, nummer
1018.
De aanvraag om reguliere bouwvergunning
voldoet aan de criteria zoals beschreven in de
algemene vrijstellingsbevoegdheid van het
bestemmingsplan “Park de Peelbergen” om
met toepassing van een ontheffing 3.6 Wro
medewerking te kunnen verlenen.
Het ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en alle daarop betrekking hebbende
stukken ligt overeenkomstig artikel 34 van de

bestemmingsplanvoorschriften met ingang
van 3 juni 2010 tot en met 16 juni 2010 voor
een ieder ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur in de informatiehoek in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op
een ander tijdstip.

Bedrijven uit Horst
aan de Maas in de
prijzen
Onlangs wonnen bedrijven uit Horst aan de Maas prestigieuze prijzen. De Munckhof Groep ontving de 'Best Business Travel Agency Award 2009' en Dofra Foodtec werd onderscheiden met
de 'Metaalunie Opportunity Award'. Wethouder Selen feliciteerde beide bedrijven.

Gedurende de ter inzage termijn van het
ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing
kunnen belanghebbenden enkel schriftelijke
bedenkingen kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,
Postbus 6005, 5900 AA Horst.
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.6
Wet ruimtelijke ordening en ontwerpbesluit lichte bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Wro) ontheffing te verlenen van het
bepaalde in het bestemmingsplan “Kern
Meerlo” voor het oprichten van een overkapping op het adres De Fazant 30, 5864 BW
Meerlo, Horst aan de Maas, kadastraal
bekend Meerlo, sectie G, nummer 516.
De aanvraag om lichte bouwvergunning
voldoet aan de criteria zoals beschreven in
de algemene vrijstellingsbevoegdheid van
het bestemmingsplan “Kern Meerlo” om met
toepassing van een ontheffing 3.6 Wro medewerking te kunnen verlenen.
Het ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en bouwvergunning en alle daarop
betrekking hebbende stukken ligt overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht met ingang van 3 juni 2010
tot en met 14 juli 2010 voor een ieder ter
inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur in de informatiehoek in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op
een ander tijdstip.

Munckhof Groep

Gedurende de ter inzage termijn van het
ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing
en bouwvergunning kunnen belanghebbenden zienswijzen kenbaar maken, (bij
voorkeur) schriftelijk aan burgemeester en
wethouders van Horst aan de Maas, Postbus
6005, 5900 AA Horst of mondeling bij het
team Vergunningen.
Vooraankondiging voorbereiding
projectbesluit Kranestraat
ongenummerd te Horst
Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas geven op grond
van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke
ordening, kennis van haar voornemen
om een projectbesluit ex. artikel 3.10 Wet
ruimtelijke ordening (Wro) voor te bereiden voor het oprichten van een woning aan
Kranestraat ongenummerd te Horst.
Stukken met betrekking tot dit voornemen
liggen niet ter inzage. Evenmin kunnen
tegen dit voornemen zienswijzen worden
ingebracht.
Wij zijn voornemens dit voornemen overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht jo. artikel 3.11 van de
Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden.
Dan zal een nieuwe publicatie plaatsvinden,
waarin ook bekend wordt gemaakt wanneer
en waar het ontwerp-projectbesluit ter inzage ligt (eventueel tezamen met de ontwerpbouwvergunning), wie daartegen op welke
wijze zienswijzen kan indienen en binnen
welke termijn dat dient te geschieden.
Deze kennisgeving wordt tevens op onze
website ( www.horstaandemaas.nl ) bekendgemaakt.
Horst, 3 juni 2010.
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Dofra Foodtec

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).

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

Raadsvergadering
Op dinsdag 8 juni 2010 is er een openbare raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis van Horst aan de Maas. De vergadering begint om 20.00 uur en de volgende punten staan
op de agenda:
Jaarrekening 2009 en begroting 2011
gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap NLW
Het werkvoorzieningschap Noord Limburg
West (NLW) stelt elk jaar de jaarrekening en de
begroting van het NLW vast. De gemeenteraad
krijgt - conform de Gemeenschappelijke Regeling
- gelegenheid om hierover opmerkingen en/
of bezwaren te maken voordat het definitieve
besluit wordt genomen.
Burgerpodium
Volgens het reglement van orde kunnen de
aanwezigen het woord voeren of een presentatie
houden over al of niet op de agenda vermelde
onderwerpen. Wilt u gebruik maken van het burgerpodium, neem dan vóór de vergadering contact
op met de griffier, de heer R. Poels, tel: 077 – 477
97 70 of 06 - 51852891 of email: griffier@horst.nl.
Spreekrecht raadsleden
De leden van de raad kunnen alleen het woord
voeren over onderwerpen die niet op de agenda
staan.
a) Beantwoording van schriftelijke raadsvragen.
b) (Actieve) Informatie vanuit het college.
Ingekomen / ter inzage liggende stukken
Het presidium stelt de raad voor de ingekomen en
de ter inzage liggende stukken af te werken zoals
per ingekomen stuk afzonderlijk wordt voorgesteld.
Notulen raadsvergaderingen 18 mei 2010
Het presidium stelt de raad voor het verslag vast te
stellen conform het toegezonden concept.
Budgetsubsidies aan professionele
instellingen 2010
De budgetsubsidies aan de professionele instellingen voor 2010 moeten nog verleend worden.
Normaal gebeurt dat in december van het voorafgaande jaar, maar door de gemeentelijke fusie en
de verlate vaststelling van de gemeentebegroting
gebeurt dat nu.

Controleverordening op grond van artikel 213
Gemeentewet
De gemeenteraad moet regels vaststellen voor
de controle op het financiële beheer en op de
inrichting van de financiële organisatie.
Deze verordening garandeert dat de rechtmatigheid van het financiële beheer en de inrichting
van de financiële organisatie wordt gecontroleerd.
Programma van eisen aanbesteding accountantsdiensten 2010 – 2013
Door de herindeling en het verstrijken van de
contracttermijnen moet – met terugwerkende
kracht - per 1 januari 2010 door de raad aan
een accountant opdracht verstrekt worden voor
de accountantscontrole over de jaarrekeningen
2010 – 2013. Om tot aanbesteding over te gaan
moet de gemeenteraad eerst een Programma
van Eisen vaststellen.
Welkom
Wilt u ‘live’ horen hoe de gemeenteraad beslist?
Kom dan luisteren op dinsdag 27 april 2010
vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!
De gemeenteraad wordt live uitgezonden via:
www.horstaandemaas.nl.
Meer informatie:
De agenda en voorstellen van deze vergadering
kunt u inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk op
www.horstaandemaas.nl.

Onlangs opende Brooks Fashion haar deuren in het centrum van Horst aan de Kerkstraat 5 (voormalig pand
Intertoys). Wethouder Litjens feliciteerde de eigenaren en overhandigde hen een bloemetje.

Asfalteringswerkzaamheden Lindweg
Op de Lindweg en het kruispunt Gebr. van
Doornelaan / Lindweg moet de bovenste laag
asfalt nog worden aangebracht.
De werkzaamheden waren eerder al een keer
ingepland maar konden vanwege de lage temperatuur niet doorgaan.
Aannemer Janssen de Jong heeft de werkzaamheden opnieuw ingepland op donderdag
10 juni. Omleiding zal plaatsvinden via de
bekende gele omleidingsborden.
Voor vragen kunt u contact opnemen met
de heer H. Meskers van het team IBOR tussen
9.00 en 12.00 uur bereikbaar via
077 – 477 94 94.

Afsluiting Kasteellaan
en omgeving kasteelruïne in verband
met Alcatrazz
In de eerste week van juni kan enige overlast in
de omgeving van de Kasteelruïne in kasteelpark
ter Horst ontstaan. De directe omgeving van de
kasteelruïne (Kasteellaan) is afgezet en gedurende de periode 31 mei – 7 juni niet toegankelijk voor publiek. De locatie krijgt gedurende
deze periode de status van bouwplaats en het
is dan ook verboden om de bouwlocatie te betreden zonder toestemming van de projectverantwoordelijke. Er zal ter plaatse een omleiding
aangegeven worden.

Verkiezing Tweede Kamer 2010

Adressen stemlokalen

De burgemeester van Horst aan de Maas maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 9 juni 2010 in onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd.
Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen
in één van de stembureaus de stem uit
te brengen. Als u gaat stemmen moet u
naast uw stempas ook een identiteitsbewijs
overleggen. Uw identiteitsbewijs mag, in dit
geval, maximaal 5 jaar verlopen zijn.
Als u zich niet kunt identificeren mag u niet
stemmen.
Op stembureau 1 Gemeentehuis te Horst
zijn de volgende aanvullende auditieve/
visuele voorzieningen beschikbaar voor
visueel gehandicapte kiezers:

• Kandidatenlijst in braille;
• Kandidatenlijst in gesproken woord.
Bovendien zijn vanaf circa 21 mei 2010 de
kandidatenlijsten ook te beluisteren via de
kiestelefoon: 0800 – 444 4443.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door
Bureau Verkiezingen, Wilhelminaplein 6.
Plaats:
Datum:

Horst
dinsdag 18 mei 2010

De burgemeester van Horst aan de Maas,
ir. C.H.C. van Rooij

Nr.

Aanduiding stembureau

Adres stembureau

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Gem.hs Horst ad Maas
Verpl.hs Elzenhorst
OJC Niks
De Lèste Geulde
Parochiezaal
Woonz. compl. Aan de Brug
Gem.huis ‘De Zaal’
Zaal Debije
MFC de Zwingel
Gem.huis De Meulewiek
BS De Schakel
Naesenhof
De Smetenhof
Grootoord, gem. ruimte
La Providence
Gem.huis Sevenum
Verz.huis Sevenheym
De Torrekoel
‘t Brugeind
Gem.huis Swolgen
Dienstencentrum

Wilhelminaplein 6
Dr. v.d. Meerendonckstraat 2
Doolgaardstraat 34
Noordsingel 75
Gebr. van Doornelaan 25
Pastoor Jeukenstraat 10
Lavendellaan 26
Past. Debijestraat 6
Beemdweg 4b
St. Jansstraat 2a
Mgr. Schravenstraat 14
Naesenhof 15
Horsterdijk 1
De Zumpel 34
Ursulinenweide 5
Raadhuisplein 1
Maasbreeseweg 8
Meerweg 11
De Leeuwerik 33
Bosweg 5
Zonnehof 45

De stembureaus gemarkeerd met

zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen.

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 telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.
Gemeentehuis
Postadres:
Postbus 6005, 5960 AA Horst
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Telefoon:
077 - 477 97 77
Fax:
077 - 477 97 50
E-mail
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

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

s.v.p. rekening mee houden dat u bij de afdeling
Burgerzaken een geldig legitimatiebewijs
(paspoort/id-kaart of rijbewijs) nodig hebt.
Informatiehoek
Geopend: Maandag van 08.00 tot 20.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 .
Op afspraak: Buiten de openingstijden kunt u
tijdens kantooruren terecht na afspraak.
Gemeentewerf
Americaanseweg 43, 5961 PC Horst,
tel. 077 -477 95 10.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
07.30 -12.00 uur en 13.00 -16.00 uur.
Storingsnummer: tel. 06 -23498249
(16.00 -07.30 uur en in het weekend).
Regionale team handhaving
Regionaal team handhaving houdt toezicht op
naleving van de regels. Het gaat onder andere om
regels voor bouwen, ruimtelijke ordening, milieu
en brandveiligheid en de regels van de Algemene

Plaatselijke Verordening (APV).
Telefonische bereikbaarheid tijdens kantooruren:
0478 -52 33 33 (gemeentehuis Venray).
Buiten kantooruren bij spoedgevallen: politie,
tel. 0900 -88 44. Postadres: Afdeling Veiligheid
en handhaving, p.a. gemeente Venray, Postbus
500, 5800 AM Venray.
E-mail: gemeente@venray.nl t.a.v. afdeling
Veiligheid en Handhaving.
Brandweer
Voor spoedmeldingen belt u het landelijke alarmnummer 1-1-2. Overige hulpaanvragen kunt u
melden aan de regionale alarmcentrale in Venlo
via tel. 077 - 356 56 56. Beide telefoonnummers
zijn 24 uur per dag bereikbaar.
Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdagen donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdagen donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
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15 VRAGEN aan Ron Cuijpers

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Ron Cuijpers
17
Horst
Dendron College

Waar word jij later een talent in?
Ik hoop later een talent te worden
in websitedesign. Het is leuk om
websites te kunnen vormgeven die
anderen dan kunnen bewonderen op
het internet. Ik heb voor informatica
op school en voor drumpop al sites
gemaakt!

Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Als ik echt moet kiezen, kies ik informatica als mijn favoriete vak op school.
Frans vind ik echt vreselijk, om al die
woordjes te moeten leren en ook nog
de grammatica is echt niet mijn ding.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Eigenlijk heb ik niet echt een beste
vriend of vriendin. We zitten altijd
met z’n allen bij elkaar. Dan gaan we
met een hele groep pokeren, gezellig

bij elkaar zitten of zwemmen bij de
Kasteelse Bossen. Soms gaan we ook
ergens naartoe, dan gaan we met z’n
alles snowboarden ofzo.
In het weekend ben jij te vinden in?
Zoals waarschijnlijk heel Horst ben ik in
het weekend te vinden in De Lange of
bij Blok 10 in Horst. Bij Blok 10 kunnen
we lekker rustig zitten en gezellig wat
praten met vrienden, bij de Lange gebeurt het vaak dat je aan de kant wordt
geduwd door de drukte of doordat iemand er langs moet. O ja, bij de Lange

OPSLAG NODIG?

077 - 477 41 65

Tijdelijke opslag voor particulieren en
bedrijven in Horst & Baarlo

WWW.COXSELFSTORAGE.NL

ligt ook veel glas op de grond. Ik vind
Blok 10 eigenlijk dus veel leuker!
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Chips en bier! Meestal zitten daar dan
een stuk of acht vrienden omheen,
meer dan chips en bier hebben we
eigenlijk niet nodig. Alhoewel frikandellen af en toe ook wel lekker zijn.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Verder sparen voor mijn rijbewijs. En
ik zou ook op vakantie gaan. Maar die
moet dan wel low budget zijn, zodat ik
het allebei kan!
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als ik struikel over een stoeprandje dat
zo klein is dat het belachelijk is dat ik
erover struikel, en dat iedereen er dan
bij staat en mij uitlacht.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Een zwembroek! En ik zou ook een
fotocamera meenemen zodat ik alles
meteen kan vastleggen en ik thuis nog
’n keer van de vakantie kan genieten.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Een lekkere grote pizza met heel veel
knoflooksaus! Of een heerlijk malse
biefstuk overgoten met een rode-wijnsaus. Ik heb ’t zelf ook wel eens proberen te maken. De rode-wijnsaus lukt
nog wel, maar met de biefstuk moet ik
nog even oefenen.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
Een leuke blouse met een spijkerbroek.
Het maakt niet uit waar ik die blouse
vandaan haal, de blouse moet leuk zijn
en dan voel ik me er lekker in!
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Ik besteed de meeste tijd aan muziek
luisteren, msn’en en internetten. In de
zomer ga ik het liefst heel vaak gezellig
bij elkaar zitten met de groep vrienden,
onder het genot van een koud biertje.
Aan barbecueën besteed ik in de zomer
ook graag tijd!
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Passi, de ijskraam, zou ik veel groter
maken, aangezien je mij ’s nachts
wakker kunt maken voor chocoladeijs! Ik zou ook nog de ijzeren steiger
in de Kasteelse Bossen weghalen of
vervangen door een houten. Dat ijzer is
zo lelijk, dat past echt niet bij de ruïne
en de natuur er omheen!
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Law Abiding Citizen. Dat is weer een
leukste en spannendste film van de
afgelopen paar jaar.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Naar een plaats rijden waar je kunt
paintballen. Ik heb dit wel eens gedaan
en dat is echt leuk, alhoewel het wel
best pijnlijk is. Achteraf kun je dan wel
hard lachen om de vele blauwe plekken, maar dan wel om die van iemand
anders.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Naar een mooi land met een wit strand,
blauwe zee en veel palmbomen.
Eigenlijk een tropisch eiland, waar verder ook geen toeristen komen.

Mies&Flo
Column
Vakantie?!
Na eindelijk verlost te zijn
van de boeken, de schriften, de
ellenlange examens en het
allerbelangrijkste van alles: de
zeurende leraren, kunnen we
eindelijk gaan genieten van
terrasjes, shopdagjes en
stranddagjes! Met het laatste
examen vorige week, sloten we
een lange middelbare schoolperiode van 6 jaar af en
beginnen we nu aan een
nieuwe periode: vakantie!
De vakantie is eindelijk
aangebroken en wij vonden dat
we onszelf, na deze zware
examens, wel even mochten
verwennen met lekker luieren,
uitslapen, leuke dingen doen en
vooral niks doen waar we geen
zin in hebben. Al snel kwamen
we erachter dat moederlief het
hier niet mee eens was. Nu we
toch genoeg tijd hebben was ze
van mening dat we wel wat meer
in het huishouden konden doen.
Nog niet één dag, wat zeggen
we, nog niet een uur, konden we
genieten van de vrijheid of
herstellen van deze zware
periode. Wij zagen onszelf al in
de zon liggen met ’n boekje,
regelmatig terrasjes pikken en
schandalig lang uitslapen. Maar
het ouderlijk paar zag ons liever
met de hond wandelen, koken,
de afwas doen, en o ja, ook even
de badkamer poetsen. De enige
in het gezin met vakantie, een
positie waar we altijd al naar
uitgekeken hebben. Een luxe
positie, dachten wij. We konden
wel genieten van luxe, maar
vooral van de luxe van het
afwasapparaat en de wasmachine, en dat was nou niet
echt de luxe die wij voor ogen
hadden. Maar deze klusjes waren
allemaal nog niets vergeleken
met de opdracht om onze kamer
op te ruimen. Stapels schoolboeken, schriften, oefenexamens,
vestjes, shirtjes en sokken. Het
opruimen van onze kamer
hebben we zo lang mogelijk
uitgesteld. Met het gevolg dat
onze kamer te vergelijken was
met een slagveld waar wel
honderd bommen ontploft zijn.
Aan ons de taak om dit slagveld
weer om te toveren in een
leefbare ruimte. Het voordeel van
deze bevelen tot opruimen was
wel dat we nu een kamer hebben
die is te vergelijken met een
bloementuintje. De tientallen
stofdoeken die erdoorheen
gegaan zijn, hebben tot het
resultaat geleid dat we nu een
kamer als nieuw hebben en dat
we alle dingen die we al jaren
kwijt waren, nu weer terug
hebben, wat een luxe! Lang leve
poetsen in de vakantie!
Mies&Flo
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Ruïne omgebouwd tot Alcatrazz
STIJLDANS
OEFEN AVONDEN
Zeven weken lang iedere zondagavond dansen en oefenen van
20:00 tot 22:30 uur. Iedereen is
welkom, ook de dansleerlingen
van andere dansscholen.
En natuurlijk je vrienden en
familie, neem ze maar mee!
Zondag 6, 13 en 20 juni
Zondag 4, 11, 18 en 25 juli
Kosten entrée: E 5,00 per persoon

DANSAVONDEN!
NIEUW! Iedere eerste zondag van
de maand een open dansavond
voor iedereen die maar wil komen
dansen. Van 20:00 tot 22:30 uur.
Zondag 5-9, 3-10 en 7-11 wel,
maar zondag 5-12 helaas niet.
Kosten entrée: E 5,00 per persoon

Feesterij en Danserij Froxx
Venrayseweg 116, 5961 AJ Horst
tel: (077) 4770111
www.froxx.nl . A73 afrit 10

Hortensia’s (130 srt.)
Mooi assortiment bijzondere vaste
planten (echinacea, lobelia, salvia,
geranium enz.) Ook veel srt. Viburnum
e.a. heesters, grassen en bamboe.

Let op: Hortensiaweekend
12 en 13 juni met nieuwe maar
ook oude rassen.

Meer info:

www.veld-tuinplanten.nl
of 06-40327108
Oude Heldenseweg, Maasbree
Open elke zaterdag
van 9.30-16.30 uur

In de afgelopen weken is de
Kasteelruïne in de Kasteelse bossen
van Horst weer omgetoverd in het
spectaculaire Alcatrazz-terrein.
Aanstaande zaterdag zal dit breed
georiënteerde dance festival voor
de vierde keer losbarsten. Gezellig,
sfeervol en goed georganiseerd.
Danceliefhebbers van 18 jaar en
ouder kunnen genieten van house,
electro, hardstyle en early rave,
gemaakt door nationale en
internationale deejays.
Dit jaar zal de creativiteit van
kunstenaars en wereldverbeteraars
de invulling zijn van een nieuw
vijfdepodium, Freak U Neak village.
In deze area zullen kunstwerken
en graffiti te bewonderen zijn.
Creativiteit van bezoekers zelf is ook
van groot belang. Bezoekers konden
op de website een eigen creatie of
idee voor Alcatrazz publiceren. Op dit
communityplatform worden bezoekers in de gelegenheid gebracht zelf
co-creator van Alcatrazz te worden.
Op deze unieke manier krijgen bezoe-

Dada Life
Of je ze nu kent of niet, de kans
is groot dat jij al op een van de
beats van dit Zweedse duo gedanst
hebt. Dada Life mixt muziek van
alle genres. Ze hopen met hun
album het gevoel over te brengen
alsof je tegen een muur inrijdt met
een grijns op je gezicht, zoals Dada
Life het zelf omschrijft. Ze zijn op
het moment enorm aan het
groeien. ’The Great Fashionista

Trance, techno, progressive en meer
relaxt geluid; Marco V is hierin op z’n
best. Met zijn beats veroorzaakt hij
opschudding over de hele wereld,
zijn geluid werd snel ongekend
populair en die populariteit blijft
maar groeien. Marco’s kunsten zijn
wereldwijd te zien.

Jolanda Pouwels

Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

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

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

er een vingerverf-message-wall gecreëerd. Op dit stukje festivalterrein
moet niets en mag alles. Chillen in de

loungearea onder het genot van een
heerlijke cocktail of lekker losgaan in
de Silent Disco.

Van Bellen kan omschreven worden
als een innovator. De muziek die hij
draait is in de loop der jaren veel
veranderd van disco tot punk, rap tot
house, speedgarage tot electro naar
zijn huidige draailijst van distortion
disko, dance-punk en techno rock.

Alphabeat, Watergate, Riva en DJ
Sharkey. Wereldwijd is er een grote
vraag naar hun manische energie en
expertise.

Artiesten

Cateringservice

Voor al uw: koude schotels
koude en warme buffetten

kers de kans om hun eigen steentje
bij te dragen en maken kans op een
eigen plekje op het terrein. Ook is

Swindle’, ’Vote Yes’ en ’Fun Fun
Fun’ waren grote successen. Ook
heeft Dada Life bestaande beats
van artiesten zoals Laidback Luke,
Alex Gopher en Dan Black geremixt. Grote tours door de VS en
Australië, evenals optredens op de
grote Europese festivals staan in
2010 op de planning van het
Zweedse duo.
Marco V
Marco V hoort bij de populairste
deejays ter wereld. Sinds het
moment dat hij begon met draaien
in De Danssalon in Eindhoven heeft
hij vele successen gevierd. Hij
wordt beschouwd als een van de
meest invloedrijke producenten
van deze tijd en wordt bestempeld
als de man met het grote talent.

Joost van Bellen
Een goede omschrijving van zijn
muziekstijl is onvoorspelbaar,
vernieuwend, wild en een sfeerbouwer. Van Bellen is een prominente
deejay en party-organistor in
Nederland. Hij stond aan de wieg
van de ’house’-muziekstijl en is een
begrip in zowel de Nederlandse als
de Internationale clubscene.
Zijn energie gaat gepaard met een
grote speurtocht naar steeds weer
nieuwe vormen van house-muziek.

Larry Tee
Deze New Yorkse deejay, club
promotor en muziekproducent is de
founder en raiser van de
Electroclash, een mengelmoes van
electro, synthpop, italo-disco, new
wave en punk. Ook schreef hij de
wereldhit ’Supermodel’ voor Rupaul
Bountyhunter
Deze belg begon al in 1990 in
een kleine club met draaien en staat
daarmee aan de voet van het
hardcoretijdperk. Hij is dus al een
tijdje actief maar staat nog steeds
wekelijks op jump-feesten, classics
of hardcorefeesten. Ook werkte hij
op verschillende Bonzai-releases met
Yves Deruyter, Francois en Franky
en gaf sinds begin jaren 90 kleur aan Jones. Op dit moment produceert hij
hardcore en hardstyle. In de
de wilde Club Kids scene van New
toekomst staat electro nog op de
York. Tee zorgde voor een wereldwijde doorbraak van de term electro agenda. Hij werkt samen met
deejays als Darkraver, Rob, Panic,
en mag dus wel benoemd worden
Stanton en Paul Elstak.
tot de Godfather van de electroscene.
Club Badd is de naam van het
nieuwe album van deze New Yorkse
nachtclublegende. In dit album is
ieder nummer ontstaan uit een
samenwerking met jonge producers
en clubsterren.
Bioweapon
Bioweapon is een nieuwe groep
uit Sydney. Ze vestigen hun aandacht
op uitgestrekte en stampende
klanken van de hardstyle. Beide
leden uit dit dynamische duo
worden al vanaf jonge leeftijd
beïnvloed door de dansmuziek. Ze
remixen voor onder andere
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De drijvende kracht achter het dancefestival is Paul van Rengs uit Horst
Reden genoeg om hem aan de jas te trekken voor een interview

Line-up nog beter dan vorig jaar
Wat verwacht je van Alcatrazz 2010?
Qua aantal bezoekers verwacht
ik ongeveer hetzelfde aantal als
vorig jaar. De weersverwachting voor
dit jaar is gelukkig goed, dat is erg
belangrijk voor ons, omdat we
twee podia hebben die niet overdekt
zijn.
Hoe ziet zo’n Alcatrazz-dag er voor
de organisatie zelf uit?
Voor iedereen van de organisatie
ziet deze dag er anders uit. Ikzelf
houd me bezig met het verwelkomen
van gasten. Het wordt een drukke
dag voor mij, ik denk dat ik de kans
niet krijg om rustig van een optreden
te genieten onder het genot van een
biertje.
Welk optreden zou je zelf niet willen
missen?
Dada Life wil ik echt niet missen.
Dit Zweedse duo is enorm aan de
weg aan het timmeren en groeit op
dit moment ontzettend. Ik ben ook
erg trots dat Dada Life dit jaar op
Alcatrazz staat. Ook wil ik Joost van
Bellen zien. Vorig jaar was hij ontzet-

tend goed en toen heb ik het moeten
missen. Vandaar dat ik dit jaar zeker
van zijn optreden wil genieten!
Ik ben er ook erg trots op dat
Marco V komt. Vorig jaar stond hij ook
al op ons verlanglijstje, maar is het
ons niet gelukt hem te boeken. Dit
jaar is dat wel gelukt en daar ben ik
erg trots op!
Ben je tevreden over de Line Up van
dit jaar?
Ik ben heel erg tevreden! Ik zelf
vind de Line-Up dit jaar beter dan
die van vorig jaar. Daar streven wij
ook naar, om ieder jaar een betere
line up te kunnen presenteren. Het
hangt natuurlijk wel van het publiek
af, van welke muziek zij houden. En
we zijn wel altijd afhankelijk van de
beschikbaarheid van artiesten.
Met een act hebben we dit jaar
onderhandelt, maar dat liep niet
helemaal lekker, er werden rare eisen
gesteld en dat soort dingetjes. Dus
dat is uiteindelijk niet doorgegaan.
Voor de rest hebben we alles wat op
ons verlanglijstje stond!
Loopt de organisatie op dit moment
op schema?
We lopen zelfs voor! Meestal
beginnen we op maandag met opbouwen. We hebben nu zaterdag ook
al wat dingen gedaan, zoals tenten
opbouwen. Vooral als het weer wisselvallig is, heb je nog wat ruimte als het
een keer gaat regenen.
Wanneer zijn jullie dit jaar met de
voorbereidingen begonnen?
We zijn in oktober al begonnen
met programmeren. Rond die tijd zijn
we ook al gestart met het aanvragen
van vergunningen en dat soort dingen.
Vanaf januari zijn we met vijf personen
full-time bezig met de organisatie.
Tijdens het festival zelf zijn we met
zo’n 250 mensen actief.
Het 5e podium is dit jaar iets
bijzonders, kun je daar iets meer
over vertellen?
Klopt. In eerste instantie wilden
we ons op vier podia concentreren.
Maar later hebben we besloten toch
een vijfde podium te realiseren. Dit
is een verzameling van verschillende
stijlen muziek en activiteiten. Hierin
is ook creativiteit van onze artiesten

Paul van Rengs is druk bezig met de bouw van de tenten op het Alcatrazz-terrein

en onze bezoekers belangrijk. Dit
vijfde podium is ontstaan samen met
het publiek. Men kon op de website
ideeën kwijt en die zijn meegenomen
in het concept van dit vijfde podium.
We hebben Disco de Moelbear, een
silent disco, waar het publiek zelf kan
kiezen waar hij of zij naar luistert. De
bezoekers hebben de keuze uit een
aantal deejays die ter plekke staan te
draaien. Ook komt Lemon Community.
Zij draaien alle soorten dance, ze
draaien stijlen die niet op de hoofdpodia gedraaid worden. Dan is er nog
een compleet dorp gebouwd waar 800
tot 1000 pallets staan, hier kunnen
graffiti-artiesten hun ding doen. Dit is
helemaal ontworpen door een interieur-architect. Bezoekers krijgen ook
de kans om hun spullen tegen andere
spullen te ruilen. Het aanbod om mee
te ruilen verandert steeds, dit ligt er
natuurlijk aan wat de bezoekers meenemen om te ruilen. Voor de bezoekers is ook een vingerverf-messagewall gemaakt. Hier kunnen ouderwets
berichten gestuurd worden, even geen
sms. Er kan verkleed worden, gedanst
worden, alles is mogelijk!

Nobody Beats
the Drum

The Forest

Wannabe a Star

The Rock

Baramuda

The Dome

Black Out b2b
Impact

Thera

Josh & Wesh

Activator

Corridor

Luke V b2b Error

Taa b2b Xrazz

Bountyhunter

Delerium

Sound of Stereo

Dada life

Hardwell
the Drum

Mightyfools

Bioweapon

Vince

Sharam Jey

Joost van Bellen

Erick E

Jean

Marco V

Headhuterz

Ran-D b2b B-Front

Crypsis b2b Luna

Tango & Cash

Promo

01.00 uur

00.00 uur

23.00 uur

22.00 uur

Larry Tee

Skitzofrenix

Buzz Fuzz

21.00 uur

20.00 uur

19.00 uur

18.00 uur

17.00 uur

16.00 uur

15.00 uur

Podium

14.00 uur
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

SPeakers’ corner: Kamerkandidaat Riet de Wit in Horst
SP-kandidaat voor de Tweede Kamer, Riet de Wit, komt op zaterdagmiddag 5 juni naar Horst-centrum. Daar zal zij vanaf 13.00 uur – in de
vorm van een “SPeakers’ corner” (ofte wel SPrekershoek, bekend van het
Hyde Park in Londen) – in gesprek gaan met voorbijgangers over onder
andere veiligheid, zorg, bezuinigingen, onderwijs en wonen.
Riet de Wit
Riet de Wit-Romans (62) is
wethouder en loco-burgemeester

in Heerlen. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 is de
SP de grootste partij in Heerlen en

werd Riet de Wit wethouder. De Wit
is tevens lid van het dagelijks bestuur
van de SP. In 2004 ontving ze de Rooie
Reus-Prijs vanwege haar inzet voor
dakloze verslaafden in Heerlen.
Riet de Wit is getrouwd met Tweede
Kamerlid Jan de Wit (voorzitter
Commissie De Wit, die de oorzaak en
besluitvorming inzake de kredietcrisis

onderzoekt). Samen hebben zij een
zoon en twee dochters.
Verkiezingscampagne SP Horst aan
de Maas
Op zaterdag 5 juni is de SP
’s morgens vertegenwoordigd in
verschillende kerkdorpen van Horst
aan de Maas en ’s middags trekt de
karavaan naar Horst-centrum, waar

de voorbijgangers met Riet de Wit
in debat kunnen gaan, gebruik kunnen maken van de Kieswijzer, een
kopje koffie of een lekkere beker
(tomaten)soep kunnen drinken en
informatie krijgen van de aanwezige
SP-ers.
Kijk voor meer informatie op
www.horstaandemaas.sp.nl

Nu “op weg naar een gezonde duurzame veehouderij“
Vrije vertaling als reactie op de bijdrage van het CDA tweede Kamerlid
Raymond Knops vorige week in Hallo onder de kop “Op weg naar een
gezonde economie”
In bovengenoemd artikel heeft
de schrijver het over zaken als “een
virus“, “het infuus“, “hoe wapenen
we ons tegen ziektekiemen“, “hoe
zorgen we ervoor dat onze economie
virus-proof wordt“ en verder nog kreten als: snelle medicatie, wonden laten dooretteren, zachte heelmeesters
die stinkende wonden maken, om
vervolgens met het beschuldigende
vingertje vooral in de richting van de

PvdA, SP en GroenLinks te wijzen.
Ik nodig eenieder uit om bovenstaande uitspraken en kreten eens een
op een te gaan vertalen naar datgene
wat dreigt als we binnen de, zwaar met
Europese gelden gesubsidieerde intensieve veehouderij met zijn megastallen,
doorgaan op de ingeslagen weg. Ook
dán kunnen we over enige tijd dezelfde
woorden gaan hanteren. Ook dán kunnen we, naar ik vrees, gaan praten over

een virus, het infuus, de ziektekiemen,
noodzakelijke medicatie, stinkende
wonden die dooretteren, etc.
Maar dan heb ik het wél over
datgene wat ons, mensen van vlees en
bloed, bedreigt. Dan heb ik het over
de risico’s van besmetting met de Qkoorts, vee-gerelateerde MRSA, ESBL en
de dreiging van een H5N1-pandemie.
Dan heb ik het nog niet eens over de
milieuschade, de voedseloverproductie,
de voedselveiligheid etc. Daarover hoor
je al die vooraanstaande, zogenaamd
zorgzame, CDA-ers niet. Nee dát komt,
zeker in verkiezingstijd, te dicht bij hun

kiezerspotentieel, hun achterban.
In het kader van de discussies over
de economische crisis en de noodzakelijke bezuinigingen heeft men het
ook steeds over de betaalbaarheid (in
de toekomst) van de gezondheidszorg.
Welnu, als we die gezondheidszorg
in de toekomst betaalbaar willen
houden en niet de meest kwetsbaren
de dupe willen laten worden, mogen
we wel eens nadenken over de risico’s
en de “gevolgschade” in termen van
gezondheid wanneer we het CDA-beleid op bovengenoemd beleidsterrein
door laten etteren. Wie schuift hier nu

eigenlijk welke rekening voor zich uit,
en naar wie?
Laat u informeren en lees hier
meer over in een zeer actueel “pleidooi voor een duurzame veehouderij” van meer dan 200 Nederlandse
hoogleraren, professoren en wetenschappers. Zie hiervoor www.
duurzameveeteelt.nl/steun_dit_initiatief/steunbetuiger.
Doen, en denk hier op 9 juni maar
eens goed over na voordat u uw stem
uit gaat brengen.
Leo Beterams
Lid GroenLinks

D66 is echt geïnteresseerd in uw mening, zeker nu!
In deze verkiezingstijd staat de landelijke politiek volop in de
schijnwerpers. Door die grote aandacht voor de landelijke politiek dreigt
de lokale politiek wat onder te sneeuwen. De huidige maatschappelijke
ontwikkelingen zoals bezuinigingen, vergrijzing, economische crisis en de
verwachte krimp van de bevolking en de werkgelegenheid hebben echter
ook grote gevolgen op lokaal niveau.
Van de lokale politiek wordt
verwacht dat men op korte termijn
antwoorden heeft op deze bedrei-

Trends
for

sale

gingen (of uitdagingen?). Ook in Horst
aan de Maas.
Nog voor de zomer wordt in de ge-

69,95

KOOPZONDAG OP 6 JUNI VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Maar D66 wil ook graag uw mening
horen en met u over deze en andere
zaken van gedachten wisselen.
Iedere eerste zaterdag van de maand,
en dus ook aanstaande zaterdag 5
juni, is D66 daarvoor van 11.00 uur
tot 12.00 uur aanwezig zijn in de
bibliotheek van Horst. Iedereen is dan
welkom voor een praatje, met een

vraag of een kritische opmerking
over deze onderwerpen, maar ook
over gemeentelijke zaken in het
algemeen en de standpunten van
D66 in het bijzonder. Wij zorgen voor
een kopje koffie.
Tot ziens in de bibliotheek op
zaterdag 5 juni.
Henk Kemperman, fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas

EXAMEN GEHAD?

Nú
van 99,95 voor

KAVALA eetkamerstoel
in hoogglans wit met zwarte zitting en
frame in chroom, 90 x 43 x 60 cm

Trendhopper Venlo XL
Nijmeegseweg 4c | Tel. (077) 351 90 80
www.trendhopper.com

meenteraad gesproken over de eerste
contouren van de begroting 2011 en
daarbij zal ongetwijfeld ook vooruitgekeken worden naar invulling van de
komende bezuinigingen, die door de
landelijke overheid worden opgelegd
en al die andere onderwerpen.
D66 zal in die discussie haar
bijdrage leveren, waarbij voor ons het
verkiezingsprogramma de leidraad is.

KOM NU ONTSTRESSEN BIJ

Vrijdag 4 juni
”riVErBEaTS”
HouSE/dancE
Sanjo & Son-E
ZaTErdag 12 juni
LiVE on STagE
”SYSTEM PiLoT”
Vrijdag 18 juni
duB-STEP ParTY
ZaTErdag 19 juni
grungE TriBuTE
PEarL jaM
aLicE in cHainS
nirVana
ragE againST THE MacHinE
4 BandS
BLok10
HEEfT PEr dirEcT PLEk
Voor EEn ZELfSTandig
wErkEnd kok
wilhelminaplein 10 5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

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

Openingstijden showroom:
- vrijdag 16.00 - 20.00 uur
- zaterdag 10.00 - 16.00 uur
- overige dagen op afspraak
Steenstraat 68 - 5981 AG Panningen - Tel.: 077-3082609
Mobiel: 06-55336245 - www.lendersparket.nl
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Campagnedagboek van Raymond Knops
Nu we de opening van het campagnehuis achter de rug hebben, draait
de campagne op volle toeren en kleurt ook het Limburgse landschap
“groen”. Hier hebben we met het campagneteam bestaande uit tientallen
vrijwilligers, weken naar toe gewerkt!
Ondanks het feit dat alles nu in
het teken staat van campagne, gaat
het werk als Kamerlid ook gewoon
door. Zo verdedigde ik zondag nog
mijn rapport over tactische kernwapens voor de NAVO-Assemblee
die deze keer in Letland bijeenkwam.
Naast mijn rol als regionaal Kamerlid,
word ik ook als defensiewoordvoerder
ingezet in de landelijke CDA-campagne. Afgelopen week had ik daarom
tevens twee defensiedebatten in Den
Haag en Delft.
Dinsdag hebben we in mijn

campagnehuis een zeer interessante bijeenkomst over de zorg gehad,
waarbij mensen die op enigerlei wijze
met de zorg te maken hebben, als
cliënt of als medewerker, samen met
mij in gesprek gingen over waar het
goed gaat en waar het beter moet. De
hardnekkige bureaucratie moet nu eens
echt aangepakt worden. Goede zorg
mag immers geen zorg zijn!
Woensdag moest ik de campagne
wederom even onderbreken omdat een
aantal linkse partijen de Kamer heeft
teruggeroepen van reces vanwege de

discussie over de JSF. En dat terwijl dit
dossier door de Kamer zelf al controversieel werd verklaard waardoor er
sowieso geen besluiten meer over
genomen worden totdat er een nieuw
Kabinet is. Dus wat ons betreft in dit
geval een overbodig debat.
De komende dagen zijn goed
gevuld met onder meer donderdag
(vanavond) een spreekbeurt in Venray
samen met minister Donner, vrijdag
een bijeenkomst in mijn campagnehuis met Gerd Leers over o.a. publiek leiderschap, komend weekend
canvasmomenten op diverse locaties
in heel Limburg en maandag opnames voor TV Limburg en de algemene
ledenvergadering van de Limburgse
Bond van Muziekgezelschappen. De

dag voor de verkiezingen kunt u mij
treffen op de weekmarkt in Horst en
’s avonds bij het TV debat op L1 Laat.
U bent tijdens winkeluren van harte
welkom in het campagnehuis aan de
Kerkstraat 5 in Horst. De koffie met
wafels staan voor u klaar! Tevens kunt
u mij bereiken via r.knops@tweedekamer.nl of 06-18305933.
Graag blijf ik de belangen van
deze regio optimaal behartigen. Met
de campagne werken we toe naar
9 juni om daarna weer mijn werkzaamheden voor Limburg te kunnen
voortzetten. Hopelijk mag ik op u
rekenen, dan kunt u de komende
jaren weer op mij rekenen!
Raymond Knops
Lid Tweede Kamer voor het CDA

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

de goedkoopste van Nederland!
Natuursteen

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

www.natuursteenmeterik.nl
Bezoekadres: St. Jansstraat 45, 5964 AB Meterik, tel. (06) 52 63 17 01

Bespreking Poll week 20

Horst aan de Maas moet blij zijn met de Polen die wonen en werken in de gemeente
Moet de gemeente Horst aan de Maas blij zijn met de arbeidsmigranten die ondanks de economische crisis nog steeds naar Noord-Limburg komen? De meerderheid van de stemmers op onze poll vindt van wel. Toch vond de stelling met 57 procent geen overtuigende meerderheid. Wellicht vinden veel inwoners van
onze gemeente de Polen geen verrijking voor Horst aan de Maas. Veel boeren zijn echter wel blij met de Polen omdat zij het werk doen dat veel Nederlanders
niet meer willen doen. Peter Rechsteiner uit Horst ziet dit overigens anders. Hij wijst op de slechte arbeidsomstandigheden in de champignonteelt en glastuinbouw. Volgens hem willen veel Nederlanders om gezondheidsredenen niet meer werken in de landbouw en zien de Poolse werknemers de gezondheidsrisico’s
niet. Of dit ook werkelijk het geval is, valt voor ons moeilijk te bewijzen. Het blijft echter een feit dat de Polen voor velen in de gemeente onmisbaar zijn.

Jongeren kunnen zelf
goed bepalen hoeveel alcohol ze mogen drinken
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Tijdens de Melderse Examenfuif mag normaal gesproken voor een vast
bedrag onbeperkt alcohol worden gedronken. De gemeente heeft daar dit jaar
echter een stokje voor gestoken. Tijdens de komende editie van het feest op
9 juli krijgen de bezoekers voor de entreeprijs van 16 euro twaalf consumptiebonnen voor bier en wijn. Als de bonnen op zijn, kunnen de feestgangers voor
een euro per stuk nog consumpties bij kopen. Fris wordt de hele avond gratis
geschonken. De gemeente Horst aan de Maas probeert op allerlei manieren om

drankgebruik bij jongeren binnen de perken te houden. Zo wil de gemeente
ook kijken hoe het eraan toegaat in de zogenaamde zuipketen. Maakt de gemeente zich overdreven bezorgd over het drankgebruik onder jongeren, of is het
terecht dat zij het aantal achterover geslagen biertjes probeert te verminderen?
De redactie van HALLO Horst aan de Maas is benieuwd wat u ervan vindt.
Geef uw mening via de website www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 21) > De gemeente moet de regels voor de kermissen van alle kernen gelijktrekken > eens 70% oneens 30%

Cactus
Column

Juichen

Het is haast niet voor te
stellen maar toen het Centraal
Planbureau met de doorrekening
van de diverse partijprogramma’s op tafel kwam brak er
spontaan overal gejuich uit. De
enorme hypocrisie van dit
gejuich toonde aan dat de
politiek nog steeds niet in de
gaten heeft dat de “gewone
man of vrouw” die er toch al
niets meer van begrijpt, zich van
de blatende en snorkende
politici afkeert. Dat na publicatie
van de cijfers elke lijsttrekker
zich “buitengewoon” tevreden
toonde zegt meer over de
intelligentie van deze lijsttrekkers dan over de realiteit. In dit
verband was de uitspraak van
Prof. Eyffinger dat alles zo de
prullenbak in kon, veelzeggend.
Maar na 9 juni zal Nederland
toch geregeerd moeten worden
en vooral onder een sterke
premier. Mark Rutte van de VVD
toverde dezer dagen dan nog
wel een een bekende vrouw uit
de hoed maar de in de media
rondzingende naam van Neelie
Kroes kan nu (of voorlopig)
worden vergeten. Het zou voor
ons land misschien toch wel
goed zijn als er een tweede
Margareth Thatcher op zou
staan. Het “niet lullen maar
poetsen” is immers veel
belangrijker dan aaien en
pluimstrijken. Als het CDA-café in
het centrum van Horst na de
verkiezingen weer gesloten
wordt kan de tijdelijke kroegbaas Raymond Knops, zich
verder met de Joint Strike Fighter
bezig houden. Hoewel het
jammer is dat Raymond de tap
moet sluiten want op de
voormalige speelgoedwinkel
rust nu eenmaal geen horecabestemming. Zijn collega’s van
de PVDA hebben overigens van
de JSF een verkiezingsstuntje
gemaakt, ze zijn uit dit vliegtuig
gestapt! Maar ze hebben hun
naam van draai-bipsen voor de
zoveelste keer eer aan gedaan!
‘Politieke leiders moeten vooral
beslistheid aan de dag leggen,
wanneer zij niet weten, hoe ze
er zich uit moeten redden.’ Dank
Otto Weiss, jij hebt het begrepen! Nu de PVDA nog!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Record aantal medailles voor HZPC
De Horster zwemploeg HZPC heeft op de Limburgse A-kampioenschappen een record aantal medailles bij elkaar gezwommen. In totaal wist de ploeg
89 medailles binnen te slepen. Dit zijn er 23 meer dan het vorig jaar.
Van de 21 verenigingen die
deelnamen aan de kampioenschappen in het 50m bad in Kerkrade was
HZPC veruit het sterkst. Ook in het
individuele klassement stonden twee
zwemmers van HZPC in de top drie.
Max Hermans eindigde als 2e en de
3e plaats was voor Judith van Meijel.
In totaal gingen 39 Limburgse titels
naar de zwemmers van HZPC.
Voor een groot aantal zwemmers
zijn de Limburgse A-kampioenschappen een persoonlijk hoogtepunt, voor
een aantal anderen van HZPC zijn
deze wedstrijden een voorbereiding
op de Nederlandse kampioenschappen die binnenkort gaan plaatsvinden. Op 11, 12 en 13 juni tijdens
de Open Nederlandse kampioenschappen voor senioren en jeugd in
Eindhoven en op 18, 19 en 20 juni
tijdens de Nederlandse kampioenschappen in Amsterdam zal HZPC
vertegenwoordigd zijn.

HZPC-toppers Max Hermans en Judith van Meijel

RKSV Meterik
organiseert
familietoernooi
RKSV Meterik organiseert al
sinds 1995 het familie/vriendentoernooi. Dit jaar wordt het
toernooi voor de 16e keer
georganiseerd.
De afgelopen jaren heeft
het toernooi een flinke groei
doorgemaakt. Het is inmiddels
uitgegroeid tot een groot toernooi
waarvoor dit jaar een reservelijst
gemaakt moest worden. Dit in
tegenstelling tot hoe het ooit
begon, met een klein toernooi
van ongeveer 10 teams. Aan het
toernooi zullen dit jaar 28 teams
deelnemen. Op zondag 6 juni om
10.00 uur zal voor de heren het
eerste startsein gegeven worden,
voor de vrouwen zal dit om 10.30
plaatsvinden. De finale zal dan
om ongeveer 17.30 gespeeld
worden. Er zal tijdens het toernooi
ook weer een tombola gehouden
worden waarmee mooie prijzen te
winnen zijn.

Jaarlijks wordt de Grubbenvorster Sportprijs uitgereikt aan
een sportman of -vrouw, een
beloftevolle jongere, een
sportploeg of een sportvereniging uit Grubbenvorst. Deze
personen, ploegen of verenigingen hebben zich op regionaal,
provinciaal of nationaal niveau
verdienstelijk gemaakt voor een
bepaalde sport.
Dit jaar zijn genomineerd
het zestal van de Schutterij
St. Jan (schietsport), de Nederlands
kampioen in golfsport Fernand
Osther en Ilona Claassens
(rolstoeldansen). Een van deze drie
genomineerden zal deze Sportprijs
in ontvangst mogen nemen. De
winnaar ontvangt de sculptuur
en een cheque ter waarde van
300 euro. De tweede prijs is een
cheque van 150 euro en de derde
prijs een cheque van 50 euro. Het
gewonnen bedrag kan de sporter
aan haar of zijn sportieve ontwikkeling besteden. De Grubbenvorster
Sportprijs zal worden uitgereikt
op zaterdag 5 juni om 16.15 uur
tijdens de Zeskamp bij de Peijts.

Drukbezochte
rolstoeldanswedstrijd
Meerlo

Melderslose korfbaldames kampioen
Melderslo viert feest. De dames van korfbalvereniging de Merels zijn in de overgangsklasse dameskorfbal
kampioen geworden. De wedstrijd tegen TOG 1 eindigde in 6-13, waarmee het team uit Melderslo overtuigend won. Met deze overwinning promoveren de Merels naar de hoofdklasse. Voor trainer Bart van der Burgt
was het een mooi afscheidscadeau. Hij maakt na dit seizoen de overstap naar Miko’76.

Rolstoeldansers uit alle
windstreken kwamen op
zaterdag 29 mei naar Meerlo
voor een freestyle rolstoeldanswedstrijd.
In ’t Brugeind deden 120
dansers, verspreid over vier
categorieën mee aan de wedstrijd
die werd georganiseerd naar
aanleiding van het vijfjarig
bestaan van Stichting BES. De
organiserende Stichting BES is na
afloop tevreden met het aantal
deelnemers en de opkomst van
het publiek.

Hortensia toppers!

Aniek Poels
wint landenwedstrijd
Dit weekend vond in Lissabon een
wedstrijd voor springruiters plaats,
waar de Nederlandse equipe het
lukte de landenwedstrijd winnend
af te sluiten. Aniek Poels uit
Swolgen was een van de vertegenwoordigers van Nederland tijdens
deze wedstrijd. Ze wist beide
manches foutloos te blijven met
haar paard Asteria. De anderen in
het Nederlands team waren Henk
van de Pol uit Knegsel, Marlies
van Soest uit Dinteloord en Peter
Bulthuis uit Echt.

Grubbenvorst
reikt
Sportprijs uit

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Hooikoorts, Vermoeidheid, Restless-Legs,
Tennisarm, Sportblessures, Hielspoor.

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

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

Heel veel hortensia’s, in vele
kleuren, maten en soorten.
Klim hortensia’s, tellers,
Annabel, boeren hortensia en
de nieuwste soorten die de
hele zomer doorbloeien.
Aanbieding geldig t/m 13 juni 2010
(niet geldig in combinatie met andere kortingen)

Alle hortensia’s
20% korting!

Tuincentrum Peeters Arcen

www.tuincentrum.nl
Lingsforterweg 84, 5944 BG Arcen

077 - 473 20 41

elke
Ook ag
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Melderslo
in teken van
korfbal
Heel Melderslo kan er komende
zondag op uit trekken om korfbal te
gaan kijken. Alweer voor de 24e
keer organiseert korfbalvereniging
’De Merels’ het jaarlijkse gemengde
dorpskorfbaltoernooi.

Hockeyclub Horst viert 45 jarig jubileum
Afgelopen zaterdag vierde de hockeyclub van Horst haar 45 jarig jubileum. Het feest werd gevierd in de kantine, ’De Klep’, van de hockeyclub. Tijdens het feest trad de Horsterse band ’Epic Fail’ op en kregen clubleden, maar ook familieleden en vrienden de kans om Dames 1,
Jongens B en Jongens D te feliciteren tijdens de receptie van hun kampioenschap.

Er is een aparte categorie voor
jeugd en voor volwassenen en de
wedstrijden worden afgewisseld met
spellen. De wedstrijden beginnen
om 10.30 uur. De finale tussen de
nummers 3 en 4 is van 15.15 tot
15.45 uur, waarna de finale voor de
eerste plaats start. Voor de jeugd is
er een springkussen en zij kunnen
’s middags geschminkt worden.
Toeschouwers worden uitgenodigd
om langs te komen om de spelers aan te moedigen en er een
gezellige dag van te maken. Het
toernooi vindt plaats in sportpark
“De Merel” in Melderslo aan de
Eikelenbosserdijk 8.

Zwemmers HZPC naar Special Olympics

Zwemvereniging HZPC uit Horst is
met vier zwemmers vertegenwoordigd
op deze speciale Olympische Spelen.
De vier zwemmen ieder twee individuele afstanden en vormen samen een
estafetteploeg. “Het is de eerste keer
dat we meedoen”, aldus Tineke Geurts
van HZPC.

Het is de eerste keer
dat we meedoen
“Als het ons en de zwemmers
goed bevalt, gaan we in de toekomst
ook met een wedstrijdgroep meedoen
aan wedstrijden. Dat hebben we nog

nooit gedaan.” HZPC heeft een groep
van 12 zwemmers met een verstandelijke beperking die iedere twee weken
komen trainen.

De spelers
beginnen met de
’Torch Run’
“Een aantal zijn nog niet klaar om
wedstrijden te zwemmen. Zeker bij
de Special Olympics zijn de zwemmers volle dagen op het zwembad,
dat is voor sommige zwemmers nog
te veel.”

Op zaterdag en zondag gaan de
sporters hun best doen om te laten
zien hoe goed ze zijn in atletiek, badminton, gymnastiek, handbal, hockey,
judo, korfbal, paardrijden, tafeltennis,
tennis, voetbal, volleybal, wielrennen
en zwemmen. Alle sportwedstrijden
vinden plaats op accommodaties in de
gemeenten Venlo, Venray en Peel en
Maas. Net zoals de echte Olypmische
Spelen begint het evenement op
vrijdagmiddag met de ‘Torch Run’, de
Special Olympics Vlam die naar het
VVV Stadion De Koel gebracht wordt.
De route loopt van Panningen via
Koningslust, Maasbree en Blerick naar
Venlo. De zwemmers van HZPC komen
op zaterdag vanaf 9.00 uur in actie in
De Sprank in Venray.
Meer informatie en het
programma is te vinden op
www.specialolympics2010.nl.

ramen en deuren I zonwering I rolluiken I veranda’s

ROLLUIKEN EN ZONWERING
Mooi vakwerk
op maat!

PROFITEER NU!

-AKTIE

BIJ AANKOOP VAN:

3

dames- of
herenslips

1 Gratis
slip

Zie voorwaarden in de winkel.

De Olympische Spelen vinden dan misschien niet in Nederland plaats,
maar Noord-Limburg heeft iets dat bijna net zo leuk is. Komend weekend
vindt daar de Special Olympics Nationale Spelen 2010 plaats. Een tweejaarlijks evenement waarbij sporters met een verstandelijke handicap proberen
in een van veertien takken van sport een medaille te verdienen.

Weer-U-Zon biedt diverse mogelijkheden op het gebied van rolluiken en
zonwering. Ze kenmerken zich door
de ingenieuze constructies en
eenvoudige bediening.
Maar kijkt u eerst eens rustig rond
in onze showroom. Al meer dan
25 jaar ervaring!

Linnenstraat 10, Horst I 077 - 398 40 44 I info@weeruzon.nl,
www.weeruzon.nl I Openingstijden: ma. t/m vr. 9.00 tot 12.30 uur
en 13.30 tot 18.00 uur I zat. 9.30 tot 13.00 uur.

Actie t/m 30-6-2010

Kerk straat 20a , 5961 GD Horst Tel. (077) 398 72 50
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verenigingen

Muzikale emoties uit Horst
Wanneer groepen de krachten bundelen, kunnen ze nog iets mooiers
neerzetten dan alleen. Het leidde tot het concert Musical Emotions, een
concert dat verzorgd wordt door het Horster Mannenkoor en de
Koninklijke Harmonie van Horst.
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Dansvereniging
KerkAll For You Melderslo diensten
bestaat 10 jaar
America
zondag

Het is alweer een tijdje geleden
dat deze twee muziekverenigingen
samen de uitdaging aangingen,
maar zaterdag 26 juni is het weer
raak. Er worden musicalnummers
gespeeld van onder andere Rodgers
& Hammerstein, Frederick Loewe
en Andrew Lloyd Webber. Deze
worden afgewisseld met ballads
van Robbie Williams, Lisa Loïs en
Trijntje Oosterhuis en klassiekers van
Leonard Bernstein en Frank Sinatra.
Naast de twee verenigingen die het
organiseren, doen er meer muzikale
groepen mee. De Horsterse zangeres

Renée van Wegberg, musicalster uit
‘Joseph and the Amazing Technicolor
Dreamcoat’ doet mee, net als tenor
Ron Barents uit Venray, die meedeed
aan ‘Titanic’ en ‘Miss Saigon’. Verder
treden ook het Meuleveld Kinderkoor,
de Belgische pianist Willy Appermont
en Combo op. In totaal doen er 250
zangers en muzikanten mee. Voor
meer informatie en bestellen van
entree-kaarten á 15 euro, ga naar
www.musicalemotions.nl Kaarten
zijn ook verkrijgbaar bij VVV-kantoor
Horst. Aan de kassa kosten de kaarten 17,50 euro.

De Melderslose dansvereniging All For You viert dit jaar haar tweede
lustrum. De vereniging begon met zes leden die zich Six Double You
noemden. Inmiddels is het een actieve dansvereniging met 76 jeugdleden
uit Melderslo en omstreken.

Heilige mis

10.00

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

10.00

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Grubbenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.00

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Hegelsom
zondag

Heilige mis

08.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
maandag
dinsdag

Zaterdag 17 juli

Zomercarnaval 2010

woensdag
donderdag
vrijdag

De Maondaagaovundclub is weer klaar voor het Zomercarnaval, dat gehouden gaat worden op zaterdag 17 juli in en rondom café de Beurs in Horst.
Om 18.00 uur zal een grote
optocht met Prins Ollie en adjudanten
Rubie en Toet, onder leiding van Jules
Hoeijmakers, door de straten van
Horst trekken. Deze optocht wordt
gevolgd door een receptie om 19.00
uur, waarna Hay Vissers om ongeveer
19.30 uur een programma inluidt met
verschillende artiesten, waaronder
Kim en Cris (derde prijs jeugd LVK),
Frank en Ivan, De Sanjo’s, Lisanne
Haegens, De Wagenbouwers, de toppers uit Reuver, Jonge Kloare, Thijssen
& Co, Aaltied noeits te laat, Da ma
zoeë, Het Martin Gaus Combo (de
eerste Missionband) en als afsluiter
de winnaars van het LVK Weej Dreej.
Deelnemers die mee willen doen aan

de optocht kunnen zich opgeven bij
Jac Voermans, Hertog van Gelresingel
3 in Horst, telefoon 398 21 31.
Hier kunt u ook voor vragen terecht.
De organisatie wil de winnaars
van vorig jaar verzoeken de wisselbeker bij Jac in te leveren. Voor
de optocht zal eerst een reclamekaravaan uittrekken.
Bedrijven die interesse hebben
om mee te doen, kunnen contact
opnemen met Jac Coumans van de
commissie PR-optocht 2010, telefoon
06 51 08 99 20. Heeft u verder nog
vragen, dan kunt u altijd terecht bij De
Maondaagaovundclub van de Beurs
op maandagavond, zij houden dan
spreekuur van 22.00 tot 22.30 uur.

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

18.00
10.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Horst (Norbertus)
zaterdag
zondag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

19.00
09.30
08.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

10.30
09.00

Lottum
zondag

Meerlo

De meiden in Groep C van All For You
De leden zijn verdeeld over 7
groepen en krijgen dansles van Yvonne
Douven, Danaika Willemsen, Mandy
Verberkt, Lyan van de Munckhof en
Jeraya van de Ven.
Elk jaar verzorgt de vereniging een

grote show. Dit jaar wordt deze show
op zaterdag 26 juni in MFC de Zwingel
in Melderslo gegeven waarbij tevens
het 10-jarig bestaan wordt gevierd.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Spar in
Melderslo en kosten 3 euro per stuk.

zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
maandag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

Meterik
zondag

Menu voor 2 á 3 personen
l

l

voor

e14,50

Menu A: Mini Loempia’s, Foe Yong Hai, Babi Pangang, Kip van het huis,
Saté Ajam. Naar keuze: Bami en Nasi of Witte Rijst
Menu B: Mini loempia’s, Tjap Tjoy, Babi Pangang, Kipfilet met kerrie saus,
Saté Ajam
Naar keuze: Bami en Nasi of Witte Rijst

Happy family menu (Minimaal vanaf 3 personen)
Pangsit Goreng, Saté Ajam, Kroepoek, Koe Loe Yuk, Daging Roedjak, Tjap Tjoy,
Kipfilet met licht pikante saus Naar keuze: Bami en Nasi of Witte Rijst
Voor 3 personen slechts

e19,50

Keuze menu (2 gerechten naar keuze + 4 stuks mini loempia’s pp)
Gebr. Van Doornelaan 80
5961 BD Horst
Telefoon: 077-3988008
Fax: 077-3971653
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
van 16.00 – 21.00 uur
Zaterdag en zondag
van 12.00 – 22.00 uur
(Dinsdag gesloten,
behalve op feestdagen)

l
l

1 persoons keuze menu
2 persoons keuze menu

1. Babi Pangang
2. Koe Loe Yuk
3. Foe Yong Hai
4. Tjap Tjoy Kip

e 5,90
e 10,80

5. Gon Bao Kai
6. Kipfilet met kerrie saus
7. Kipfilet met zwarte bonen saus
8. Daging Roedjak

9. Kip a lá van het huis
10. Saté Ajam
Naar keuze: Bami en Nasi of Witte Rijst

Maaltijd bezorgservice
Bezorgen bestelling vanaf e 14,00 bezorgkosten e 2,00 Vanaf e 30,00 gratis bezorgen binnen Horst.
Buiten Horst omgeving bezorgen ook mogelijk.
Bestelling vanaf e 20,00 bezorgkosten e 3,00 Vanaf e 45,00 gratis bezorgen.

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

De tijden die hier zijn afgedrukt zijn
standaardtijden. Voor afwijkende tijden
van kerkdiensten verwijzen wij u naar
de desbetreffende parochie.
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur

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

Broekhuizenvorst
Kolckconcert

zo 6 juni 13.00 uur
Organisatie: Fanfare
Broekhuizenvorst en Ooijen
Locatie: Boerderij De Kolck

Grubbenvorst
za 5 juni 10.00 uur
Org: verenigingen Grubbenvorst
Locatie: Terrein De Pijts

Kapsalon, Schoonheidssalon, Massagesalon, Manicure, Pedicure,
Metamorfoses, Workshops, Visagie,
Arrangementen, Wellness, Solarium

Open dag Lambertuskerk
zo 6 juni 9.00 uur
Organisatie: Lambertuskerk
Locatie: Lambertuskerk

Schapen scheren in De Locht

Tandarts
Spoedgevallendienst
04 t/m 10 juni 2010
Tandarts Bielen
Middelijk 26, Horst
T 077 398 34 18

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

Cursusmarkt Kantfabriek
zo 6 juni 10.00 uur tot 17.00 uur
Org: Museum De Kantfabriek
Locatie: Museum De Kantfabriek

zo 6 juni 13.00 uur
Organisatie: Museum De Locht
Locatie: Museum De Locht

Muziekinstrumentenparade
zo 6 juni 13.00 uur tot 16.00 uur
Org: Kunstencentrum Jeruzalem
Locatie: ´t Gasthoês

Voorstelling Het
Koninklijke Kunstgebit
zo 6 juni 13.30 en 16.00 uur
Org: Jeugdtoneelvereniging Paljas
Locatie: OJC Niks

Open dag
Drachtplantentuin
zo 6 juni 14.00 uur tot 16.00 uur
Org: Imkervereniging Horst
Locatie: ´t Zoemhukske
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Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Wij zijn 7 dagen per week geopend, ook in de avonden!

Allura Beauty&Spa
(gevestigd in Parkhotel Horst)

Tienrayseweg 2, 5961 NL Horst . T (077) 397 60 06
E info@allura.eu I www.allura.eu

Ziet uw kind wel goed?
Het is mogelijk...
- dat kinderen klachten verbergen,
- dat ouders en leerkracht
afwijkend zicht niet opmerken,
- dat onvoldoende zicht
de schoolprestaties nadelig
beïnvloedt,
- en dat in een dergelijke situatie
kinderen niet weten wat
een normaal zicht is.

Laat de ogen
onderzoeken
en verdien
een gratis ijsje!

Zomervakantie-regeling
huisartsen 2010
Zorghoes Westsingel 100, 5961 DH Horst

Kronenberg

Afwezig:

vr 4 za 5 en zo 6 juni
Org: Opel Kadett C-club Nederland
Locatie: Manege D’n Umswing,
Schorfvenweg 3

14 juni t/m 6 juli
19 juli t/m 6 augustus
19 juli t/m 30 juli
26 juli t/m 13 augustus
16 augustus t/m 3 september

Meterik

Tijdens afwezigheid van dokter Duives en dokter Majoor zijn
dokter du Bois, dokter Kuijpers-Prins en dokter Gommans op
hun vaste werkdagen aanwezig.

Kadett C-familieweekend

Dorpskorfbaltoernooi
zo 6 juni 10.30 uur
Org: Korfbalvereniging De Merels
Locatie: Sportpark De Merel

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

( ook op kadobon )

za 5 juni 14.00 uur
Organisatie: Linq Events
Locatie: Kasteelruïne Horst

Huisartsenpost

(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

 99,00

Alcatrazz

Horst

zo 6 juni 16.00 uur
Organisatie: Cambrinus
Locatie: Kasteelboerderij

Venray

Totaal:

Nu bij ons verkrijgbaar: `Australian gold `.
Zonneproducten en (aftersun) bodylotions met Australische oliën,
bronzers, aloë Vera en vitamine A en E. Voor in de zon, onder de
zonnebank, na het douchen en na het sporten.
Actie: Bij aankoop van 1 haarstylingsproduct van Matrix,
een gratis zonnenbril naar keuze van 14,95

Concert Cambrinus

(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

★ Welkomstdrankje;
★ Gebruik badjas, slippers en handdoeken;
★ Gebruik binnen en buitensauna’s, whirlpool,
Turks stoombad en verwarmde binnenzwembad;
★ Hot Stone massage rug nek en schouders;
★ Pupa Make-up Workshop ;
★ “Light” lunch;
★ Driegangen diner van Parkhotel Horst.

Zeskamp

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

Venlo

Vriendinnenarrangement
Allura Beauty&Spa en
Parkhotel Horst

RKSV Familietoernooi
zo 6 juni 10.00 uur
Org: Sportvereniging RKSV
Locatie: Sportvereniging RKSV

dokter du Bois
dokter Duives
dokter Gommans
dokter Kuijpers-Prins
dokter Majoor

Herhaalrecepten kunt u tijdens GESLOTEN praktijk
rechtstreeks bij de apotheek halen.
Tijdens avond/nacht- en weekenduren kunt u bellen met de
HUISARTSENPOST: 0900-8818

Telefoonnummers:
dokter Duives:
dokter Majoor:

077 – 398 11 22
077 – 398 50 42

zie ook onze website www.zorghoes.nl

Actie

GRATIS

1

Luxe, waterdichte

ler
MP3-svapn e
€ 399 - € 699
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WK-ACTIES
Actie

GRATIS

2

+

Luxe, voetbal

UE
BARBEC
vanaf € 700

bij alle aankopen

bij alle aankopen

82
CM
Digitale scartaansluiting

+ GRATIS
MP3-speler

Actie

GRATIS

3

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

1600 TOEREN
WASAUTOMAAT

START-UITSTEL

2x

• SuperEco programma = tot 40%
zuiniger!
• 7 kilo inhoud = liefst 40% extra!
• Resttijd-indicatie en startuitstel =
ideaal voor nachtstroom.
• Overzichtelijk Nederlandstalig
bedieningspaneel.

= toekomstzeker

3

599
499

JAAR
GARANTIE

82 CM LCD BREEDBEELD TV
•
•
•
•

Ongekend scherpe en kleurrijke weergave.
Contrastverhouding 30.000:1 voor diepe, donkere tinten.
Geïntegreerd speaker systeem voor nóg slanker design.
2x HDMI aansluiting, Clear Voice II, energiezuinig.

92

500 GB
4 GB

NIEUW!

.

HARDE SCHIJF

549
499

L.

349

315 LITER KOEL / VRIES COMBINATIE
•
•
•
•

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

• SENSEO® kofﬁezetsysteem voor de juiste balans
van kofﬁe en water, extra groot, afneembaar
waterreservoir, instelbare lekbak.
• Één of twee verse koppen in minder dan een minuut!
• Automatische uitschakeling na 30 minuten.

20 LITER
DIGITAAL

17,3”

2

JAAR
GARANTIE

UITGEBREID NOTEBOOK

Grill

149
119

75

20 LITER DIGITALE COMBI-OVEN
•
•
•
•

Razendsnel koken, grillen, bakken en ontdooien.
Eenvoudige elektronische bediening.
Prachtig, roestvrijstalen frontpaneel.
Groot glazen draaiplateau met ø 24,5 cm.

UNIEK!

649

Snelle Intel® Pentium® T4400 processor.
500 GB harde schijf, 4 GB intern geheugen.
Intel GMA 4500 graﬁsche kaart, DVD-speler / -brander. + GRATIS
MP3-speler
SRS Premium Sound geluid, HDMI aansluiting.

499
399

Links/rechts
draaiende trommel

GEEN AFVOER NODIG

299

6 kilo =

20% extra

GROTE 6 KILO CONDENSDROGER
•
•
•
•

Automatische cooldown voorkomt kreuken.
Links / rechts draaiende trommel.
Beveiligd tegen oververhitting.
Uitermate gebruiksvriendelijke bediening.

.

0L

11

199
179

129
99

69

1800 Watt regelbaar vermogen.
Elektronische zuigkrachtregeling.
Metalen telescoopbuis.
Stevige rubberen wielen.

12.2 MEGAPIXELS
LCD-SCHERM

XXL

949
749

Digitale scartaansluiting

•
•
•
•

3x OPTISCHE ZOOM

+ GRATIS
MP3-speler

XXL Vulopening

1800 WATT KRACHTIGE STOFZUIGER
•
•
•
•

TOEREN

BEELDSCHERM

S
KRACHTIG!

85

1600

699
599

488

7 kilo =

INTERN GEHEUGEN

1800
149 WATT
119
UPER

QUADRANTE
SENSEO-KOFFIEZETTER

Waterbeveiliging

399

TOPKWALITEIT!
4 Sterren
vriesgedeelte

SUPER
ZUINIG!

40% extra

3L

22

DEZE
WEEK
:

AAA KLASSE VAATWASSER

110 LITER KOELKAST

•
•
•
•

Kredietsom

800.000 PIXELS

349
249

169

DIGITALE FOTODIGITALE SD-KAART
CAMERA + DUBBEL LCD SCHERM VIDEOCAMERA
•
•
•
•
•

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

*Rekenvoorbeeld tijdens uitgestelde betaalperiode.

39x OPTISCHE ZOOM

299
249

299

Waterbeveiliging

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

2 VIEW!

• Extra LCD scherm aan de voorzijde = ideaal voor
zelfportretten.
• 12.2 Megapixels en 3x optische zoom.
• Smart album voor eenvoudig terugvinden van foto’s.
• Digital Image Stabilisation voor trillingsvrije foto’s.

99

OP=OP!
SYNN-LUX

399
349

12
Couverts-inhoud

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 6 juni 2010).

nieuws

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

m020610
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