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Wervelende acts
op Spektakel Dendron
Deze week stond het Dendron College geheel in het
teken van het Spektakel. Van maandagavond tot en met
donderdagavond toonden leerlingen de meest uiteenlopende acts aan ouders, vrienden en bekenden.
De voorstellingen werden gehouden in de aula van de
school. Alle avonden waarop het Spektakel plaatsvond,
waren in mum van tijd uitverkocht. Ruim 1.600
bezoekers zagen 23 optredens van hoog niveau.

Vrijdagochtend 12 februari vindt
de laatste voorstelling plaats voor alle
brugklassers op het Dendron.
Al 15 jaar laten zowel leerlingen
als personeel zien wat er binnen de
schoolmuren aan talent schuilt.
Er wordt maanden van tevoren
geoefend om een zo goed en mooi

Zijne Doorluchtige Hoogheid
Prins Sjaak I vertelt

mogelijke act neer te zetten. Alleen
leerlingen van de scholengemeenschap mogen meedoen. De belangstelling is zo groot dat er elk jaar
audities plaatsvinden. Er wordt daarbij
gekeken naar de kwaliteit en variatie
in het soort act. Ook dienen de deelnemers uit de diverse jaargroepen en
leerrichtingen te komen.
De brugklassers hebben hun eigen
Spektakel, het Minispektakel. Dit vond
eerder op 21 januari al plaats. De
beste deelnemende brugklas aan het
Minispektakel mag ook optreden bij
het grote Spektakel.

We hebben ‘m te pakken gekregen! Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Sjaak I van de Horster Dreumel heeft
in zijn drukke schema een gaatje tijd gevonden om de redactie van HALLO te woord te staan. Wij waren ten
eerste zeer vereerd, maar vooral heel erg benieuwd naar zijn beleving van de vasteloavend.

”Ongekend hoog
niveau van optredens”

Eerst even wat achtergrond
informatie over de Dreumelprins.
Jacobus Johannes Maria oftewel
Sjaak, is een geboren en getogen
Horstenaar. Hij zag 40 jaar geleden
het levenslicht. Hij is al 25 jaar
(waarvan 15 jaar getrouwd) samen
met zijn prinses Angelica. Wanneer
hij geen prins is werkt Sjaak bij
het bedrijf Mammoet, als hijskraanmachinist. In zijn vrije tijd draait hij
graag plaatjes in bijvoorbeeld
’t Trefpunt.

De acts die opgevoerd worden zijn
meestal zang, dans, cabaret, en acrobatiek. Muziekdocente Gertie Cremers
van het Dendron college:
“Er waren dit jaar extreem veel
aanmeldingen. Normaal gesproken
melden zich zo’n 70 groepen en deelnemers aan maar dit jaar waren dat er
104. Er kunnen maximaal 23 groepen
optreden omdat anders de avond veel
te lang duurt. We hebben dan ook
veel leerlingen teleur moeten stellen
dit jaar.” De selectie wordt gedaan
door het Spektakelteam en is een

Wellicht heeft u zich wel eens
afgevraagd hoe iemand prins wordt.
Volgens Sjaak is dit best een dubieus
gebeuren, “Ik werd het vorig jaar
ergens in november gebeld door
een zogenaamd lid van de carnavalsvereniging in Wellerlooi. Deze persoon
hing een kletsverhaal op tegen mij,
men had zogenaamd een DJ nodig
aldaar.” Onze prins ging niet in op het
aanbod. Want de toren van de Sint
Lambertuskerk uit het oog verliezen
tijdens deze dagen? Daar doet deze

Doorluchtige Hoogheid niet aan.
“De vreemde persoon aan de andere
kant van de lijn vroeg op een gegeven moment of ik wist wie hij echt
was. Toen wist ik genoeg,
het was de voorzitter van de
carnavalsvereniging.” Zijn toekomstige prinses zat in eerste instantie
nietsvermoedend naast Sjaak op
de bank een boek te lezen. Toch
bleek dat zij met een oor zat mee te
luisteren.
Lees verder op pagina 2

afvaardiging van docenten. Opvallend
aan deze editie van Spektakel was
wel dat er minder dansacts waren dan
in voorafgaande jaren. “Nu waren er
meer bandjes, er was veel meer zang
en ook meer toneel te zien waarbij
de variatie van wat ze lieten zien erg
groot was.”

”En nu nog
het diploma halen”
Het publiek genoot met volle
teugen van de wervelende optredens
tijdens de Spektakelavonden. Die
waren stuk voor stuk van bijzonder
hoog niveau. “Het zou me niet verbazen wanneer sommige leerlingen
uitgroeien tot echte artiesten die het
helemaal gaan maken. Het Spektakel
vormt een prachtig podium voor dit
jeugdige talent. Weet je, Renée van
Wegberg is ook zo begonnen,” zegt de
muziekdocente. Voor de meeste leerlingen ligt succes op het podium nog
ver weg. Of, zoals één van de ouders
na afloop zegt: “Wat een avond, ik
wist niet dan mijn zoon zoveel talent
had. Als hij zich ook zo inzet met
leren, zit dat met het diploma halen
wel goed.” Een opmerking waarin de
meeste ouders zich ongetwijfeld in
kunnen vinden.
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Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Sjaak I vertelt
“Tijdens het gesprek had Angelica
al door waar ’t over ging. Toen ik
ophing stond ze zowat op tafel te
dansen!” Na deze feestelijke gebeurtenis werd er langzamerhand
toegewerkt naar de carnavalsdagen.
“Ik moet zeggen dat ik van te voren
best nerveus was. Op het moment van
het uitkomen was dat toch een stuk
minder. Ik had er zin in, nu storm ik zo
de bühne op.”
De prins ziet carnaval als een tijd
waarin hij zich los kan maken van de
dagelijkse beslommeringen. “Ik laat
mij in die tijd lekker gaan met vrienden. Ik vind het gezellig om allemaal
bekenden om mij heen te hebben, er

Colofon

HALLO Horst aan de Maas is een
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heerst altijd zo’n saamhorige sfeer.”
Sjaak en zijn vrouw leven dan ook
het hele jaar toe naar deze tijd. “Wij
gaan de elfde van de elfde traditioneel
met een grote bus naar ’t Vrijthof in
Maastricht. Ik ben graag bij de officiële
opening van de carnaval.” Om bij te
komen van dit festijn neemt hij dan
ook standaard twee dagen vrij.
“Ik ben wel meer tijd kwijt met
verplichte nummertjes dan ik van
tevoren had ingeschat. Maar goed, dat
hoort erbij en het kan me ook niets
schelen.” Hij heeft daarom vanwege de
drukte twee weken vrij genomen om
zich vol op het prinsenschap te kunnen
storten. “Normaal lig ik rond tien uur
in bed, maar dat gaat deze dagen effe
niet lukken. Gelukkig maakt dat vanwege mijn vakantie niets uit, dus laat
maar gaan die trein.” Toch probeert
de prins tijdens deze dagen wel weer
om negen uur uit de veren te zijn. De
redactie van HALLO wenst ‘m daar vast
veel succes mee.
Als Doorluchtige Hoogheid zijnde
mag je bijna alles volgens de prins,
“Op recepties mag ik bijvoorbeeld
voorkruipen met mijn gevolg, dan hoef
ik gelukkig niet zo in die lange rij te
staan.” Ook wanneer hij besluit op de
bar of op een tafel te gaan staan dan-

sen wordt dat getolereerd, “Wanneer
je dat als ‘gewone’ carnavalist doet
wordt je meestal vriendelijk verzocht
om er vanaf te komen.” Dronken
worden tijdens de verplichtingen is
volgens Sjaak wel uit den boze. “Dat
kun je gewoon niet maken. Als prins
moet je sfeer brengen en de mensen
een beetje opzwepen. Toch drink ik
geregeld een pilsje, maar vooral veel
water want ik zweet flink in det sjieke
prinse pekske.”

”Als prins moet je
sfeer brengen en de
mensen een beetje
opzwepen”
Tot slot vroegen wij ons af of Zijne
Doorluchtige Hoogheid zijn echtgenote
Angelica anders is gaan zien sinds zij
prinses is geworden. “Het slapen naast
haar blijft zoals altijd erg fijn.” Volgens
de prins is er voor haar meer verandert. “Tegenwoordig slaapt mijn vrouw
wat minder, ze voelt namelijk elk
erwtje onder haar matras. Maar daar
was ik zo klaar mee, ik heb gewoon
twintig matrassen op elkaar gestapeld,
probleem opgelost.”

Acupunctuur
Tuina massage

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.

De nieuwe gemeente Horst aan de Maas bestaat uit zestien kernen.
Al deze dorpen hebben hun eigen geschiedenis en cultuur, die wellicht
niet bekend is bij inwoners van andere kernen van de nieuwe gemeente.
Deze week duikt de HALLO verslaggever in de geschiedenis van Melderslo.
De herkomst van de naam
Melderslo is onzeker. Het betekent
mogelijk ‘milde plaats in bos’.
Melder wordt hierbij afgeleid van
het Germaanse ‘mildreda’ en
‘lo’ van ‘open plaats in een bos’.
Archeologisch onderzoek wijst uit
dat er al in de prehistorie mensen
gewoond hebben in Melderslo. Uit
de Romeinse tijd (12 voor Christus
tot 450 na Christus) en de vroege
middeleeuwen (450 tot 1000
na Christus) zijn geen bewijzen
van bewoning gevonden. In het
ontginningsveld Eikelenbos zijn
vondsten aangetroffen die dateren
uit circa 1200. De oudst bekende
schriftelijke vermelding van
bewoning dateert uit 1394. In dit
document wordt gesproken over het
‘Meldersloervelde’.
Landbouw is voor de
geschiedenis van Melderslo erg
bepalend geweest. Door verrijking
met heideplaggen en mest gemengd
met stro werden de hogergelegen
zandgronden geschikt gemaakt
voor akkerbouw. In de loop der
eeuwen werden deze hoge gronden
circa 50 centimeter opgehoogd. Zo
ontstonden geleidelijk de gehuchten
Melderslo en Eikelenbos. Eeuwenlang
bestonden deze gehuchten uit
enkele tientallen boerderijen. Tot aan
het begin van de twintigste eeuw
woonden er niet meer dan een paar
honderd mensen. Toen rond 1900
de kunstmest werd geïntroduceerd,
konden de boeren grotere gebieden
heidegrond ontginnen en groeide het
aantal inwoners van Melderslo.
In 1916 besloot de gemeenteraad
van Horst om in Melderslo een school
te bouwen. Vanaf 1919 zamelden de
bewoners van Melderslo op allerlei

Moxatherapie
Qigong
Kruidengeneeskunde
Mevr. Li. Q. Shen

Dhr. T. Ren (PHD)

Groenewoudstraat 1-3, 5961 VD Horst
Tel. 06-54727021
Email: acupunctuurlimburg@hotmail.com
Website: www.acupunctuurlimburg.nl

Specialisatie:
verlammingen
slapeloosheid
pijnbestrijding
rimpels

manieren geld in voor een kerk.
De Sint Odakerk werd in 1921
gebouwd en in 1953 herbouwd,
vanwege de verwoesting van de kerk
door de terugtrekkende Duitsers in
de Tweede Wereldoorlog. Kort na de
Tweede Wereldoorlog woonden er
ongeveer 1100 mensen in Melderslo.

”In 2007 werd 25%
van de Nederlandse
blauwe bessenproductie in
Melderslo geteeld”
Tuinbouw, asperge- en champignonteelt werden heel belangrijk voor het
dorp. Een product dat in deze tijd aan
populariteit wint is de blauwe bes. In
2007 werd 25% van de Nederlandse
blauwe bessenproductie in Melderslo
geteeld. Een bekende attractie in
Melderslo is museum De Locht. Dit
museum herbergt het Nationale
Asperge- het Champignonmuseum en
heeft zich tot doel gesteld om zaken uit
het verleden niet verloren te laten gaan.
Uitzonderlijk in Melderslo is de
ruïne aan het Vlasven. Deze ruïne
stamt niet uit de middeleeuwen, maar
uit 1938. Dit bouwwerk is gemaakt,
nadat leden van de Jonge Wacht op
het idee kwamen om een ‘rimboe’ te
maken aan het Vlasven. De toenmalige
pastoor, Ament, schijnt op het idee te
zijn gekomen om dit namaak kasteel
te bouwen dat als buitenverblijf van
de Jonge Wacht diende. Het dorp
Melderslo staat bekend om zijn
bloeiende verenigingsleven.
Er wonen op dit moment ongeveer
2.000 mensen.

Vier dagen carnaval
op TV-Reindonk
Tijdens de carnaval heeft streekomroep Reindonk haar programmering aangepast. Op de zender zullen dan voornamelijk
programma´s met carnavalsmuziek, prinsenpraot, optochten en
buuts te zien zijn.
Van zaterdag 13 februari tot
en met dinsdag 16 februari is er
dagelijks om drie uur een
televisie-uitzending met daarin
reportages van optochten. Ook
worden interviews met alle

(Chinese massage)

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

HALLO Melderslo

Waterbeddenservice

Blomen

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

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

prinsen uitgezonden. De beelden
worden afgewisseld met carnavalsschlagers uit alle dorpen van
de gemeente Horst aan de Maas.
De uitzendingen worden dagelijks
herhaald.
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Ger Driessen de Hannes
Vorige week woensdag heeft gedeputeerde Ger Driessen ‘de Hannes’ ontvangen. Deze trofee wordt door
Carnavalsvereniging D’n Dreumel uitgereikt aan iemand die ‘boete zien schuld duchtig gekloet is’. Hij ontving de
onderscheiding uit handen van Dreumelprins Sjaak I.

Ger Driessen onderscheiden met de Hannes 2009
Volgens de Horster carnavalsvereniging is er alle reden om de
onderscheiding toe te kennen aan de
oud-wethouder. Driessen zou zichzelf
namelijk ernstig tekort gedaan hebben met zijn declaratiegedrag. “Ger

Driessen bleek de op één na zuinigste
declarant te zijn”, aldus Ger Gubbels,
commissielid van de ‘Klos’, die verantwoordelijk is voor de prestigieuze
onderscheiding. Hoe het komt dat
Driessen zo weinig geld heeft terug-

gevraagd weet ook Gubbels niet.
Verschillende bronnen melden dat
een lakse boekhouder de boosdoener
zou zijn. Het ‘slachtoffer’ zelf was
vandaag niet bereikbaar voor commentaar. Wordt vervolgd…

Prinsenbezoek
aan het Gouvernement

George & Robert Nabben
Verhuur
VOOR AL UW
EVENEMENTEN!
GUN 16 SWOLGEN
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GENS H
VRIESWA
N
E
L
E
H KO
SH
RWAGEN
H FRITUU
H
WAGENS
H TOILET
SH
N
E
EWAG
H
H DOUCH
ILETTEN
ISCHE TO
H CHEM

De prins van D’n Dreumel, de Kroeënekraan en de Pieëlhaas bezochten 8 februari het Gouvernement in
Maastricht. Het gezelschap werd bijgestaan door een aantal bestuursleden van de Bond van Carnavalsverenigingen Limburg (BCL).

KOUD
WARM buffet
5,75

Heerlijk
en
Zowel de prins van Kronenberg als de prins van Horst waren te gast in het Gouvernement
De afvaardiging uit Noord-Limburg
werd door gouverneur Leon Frissen in
het provinciehuis ontvangen. Er waren
een groot aantal carnavalsverenigingen, uiteraard met prinsen, aanwezig.
De ontvangst werd live uitgezonden

door TV Limburg. Na het inhalen van
de ’Blauw Sjuut’ uit Heerlen waren
er optredens van onder andere de
winnaars van het Kinger Vastelaovend
Leedjesfestival, de buuttekampioen en
de jeugdbuuttekampioen.

Hoogtepunt van de dag was het optreden van W- Dreej, winnaar van het
LVK 2010 met het liedje ’Vandaag’.
Alle prinsen werden onderscheiden
door Odile Wolfs, gedeputeerde van
de Provincie Limburg.

Vanaf

p.p.

www.slagerijhenkaarts.nl
Wouterstraat 36, 5966 PR America
Tel. (077) 464 04 20 / (06) 53 18 45 34
info@slagerijhenkaarts.nl
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Toverland
leukste
dagje uit?

Filmpje CDA Horst aan de Maas
75 uur Vasteloavesmuziek bij De Wereld Draait Door
Reindonk ALAAF

Radio Reindonk staat van vrijdagochtend 09.00 uur tot en
met dinsdagavond 24.00 uur geheel in het teken van Vasteloavend.
Maar liefst 75 uur lang wordt non-stop Vasteloavesmuziek
gedraaid.
Van oude Vasteloavesklassiekers zoals “Van Eijsden tot de
Mookerhei” tot aan de nieuwste liedjes uit 2010, zoals “Vandaag” van
het Venlose trio W-Dreej, winnaar van het LVK. Reindonk ALAAF is ook
te beluisteren via de website van Reindonk.

Uitzendbureau
Works 4 You failliet
Het Horster uitzendbureau Works 4 You is failliet. De eigenaren van het
bedrijf hebben afgelopen week zelf hun faillissement aangevraagd, de
schuldenlast is nog onbekend.
Het bedrijf detacheerde technisch- en bouwpersoneel. Een mogelijke reden
voor het ter ziele gaan is de crisis in de bouwsector. Work 4 You had twee vaste
werkkrachten, het aantal uitzendkrachten wat namens het bedrijf op pad was is
vooralsnog onbekend.

Tenenkrommend
campagnelied

’Kies maar C. D. A. Want daan wette wat ge het, het, het,’ is een van de
bekende regels uit het CDA campagnelied uit 2009. Blijkbaar heeft het lied zijn
vruchten afgeworpen want de partij is goed vertegenwoordigd in de raad. Toch
denkt de redactie van het gratis dagblad Spits daar anders over. Het liedje is door
de krant genomineerd voor de ‘slechtste lokale campagne van 2009’.
Er zijn in totaal tien filmpjes genomineerd. De Christen Democraten uit
onze gemeente maken overigens een
goede kans om te winnen. De redactie
van de Wereld Draait Door maakte namelijk haar keuze al, zo bleek afgelopen maandag. De campagnesong uit
onze gemeente beet hierdoor de spits
af in het veelbekeken programma.
Ook de reacties op de website van
het dagblad Spits zijn niet echt om
over naar huis te schrijven.
Enkele reacties ter illustratie:

“Tenenkrommend, wat een armoede,
amateurisme ten top, en een partij
die zich op die manier profileert krijgt
niet mijn stem.” Klare taal, wellicht
is het een idee om Elbert Joosten, die
verantwoordelijk is voor de tekst, de
volgende keer niet meer voor dit soort
aangelegenheden te vragen.
De spindoctors van het CDA waren
helaas niet meer bereikbaar voor
commentaar. Bekijk het filmpje op
onze site www.hallohorstaandemaas.
nl/campagnelied

Toverland is genomineerd
voor de ToerNed Award. Met
deze nominatie maakt het
Sevenumse attractiepark kans op
de titel ‘leukste dagje uit van
2009’. Op donderdag 4 maart
wordt de winnaar bekend
gemaakt tijdens een vakbeurs in
Gorinchem. Het park schijnt
vanwege zijn ambitieuze
toekomstplannen een grote
kanshebber te zijn.
Naast Toverland zijn onder
meer de Efteling, attractiepark
Slagharen en Snowplanet genomineerd voor de felbegeerde prijs.
Een jury zal de parken beoordelen
op originaliteit, aantrekkelijkheid,
vernieuwende aspecten, publieksbenadering en het algeheel kwaliteitsniveau. Toverland mocht deze
prijs al eens in 2004 in ontvangst
nemen.

Ben jij onze nieuwe hoofdredacteur?
zie www.hallohorstaandemaas.nl/vacature
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Verbouwen voor beter onderwijs
’Lekker in je vel, dan red je
het wel’, zo luidt het motto van
openbare basisschool Weisterbeek
in het centrum van Horst. De school
ondergaat een grondige opknapbeurt. Ook tijdens de schooltijden
wordt hieraan flink doorgewerkt.
Alles moet in fases gebeuren.
Voor de leerlingen is er een
uitwijkmogelijkheid naar het
voormalige bankgebouw van de ING.
Als alles volgens plan loopt, dan is
de aanpassing in juni 2010 gereed.
Visie op het onderwijs speelde bij de
verbouwing een belangrijke rol.
In 2007 heeft de Weisterbeek een
schoolwerkplan (SWP) gemaakt. De visie van Reuven Feuerstein (Israëlische
pedagoog) speelde een belangrijke
rol bij het opstellen van dit plan. De
aanpak van Feuerstein gaat uit van de
mogelijkheden van een kind en niet
van de onmogelijkheden. ”De school
gaat uit van de talenten die het kind
heeft. Door de manier waarop gewerkt
wordt, hopen we dat de leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen
ontplooien. Individuele begeleiding
en werken in groepjes is daarbij erg
belangrijk. Uitgangspunt is het juiste
pedagogisch klimaat, dat aansluit bij
de ontwikkeling van de leerlingen”,
zegt Jos Gubbels, directeur van De
Weisterbeek.
Dit is terug te vinden in de aanpassingen van het gebouw. Naast twaalf
gerenoveerde klaslokalen voor de
ongeveer 300 leerlingen wordt een
groot aantal nevenruimten gecreëerd.
Toiletgroepen zullen weer helemaal
bij de tijd zijn. Door een extra subsidie
komt er nu ook een verbeterde luchtkwaliteit in het gebouw.

”We denken
in kansen”
”We denken in kansen”, zegt Jos.
”We gaan uit van ons onderwijsconcept en een eigen identiteit.

Jelle en Pepijn van groep 4 aan het werk in de nieuwe leeshoek
Na de periode ’Gijsen’ zijn veel etiketten met ’katholiek’ van de basisscholen verbleekt.”
Binnen de 22 scholen van
Dynamiek Scholengroep is de
Weisterbeek de enige openbare
school. Op de site van Dynamiek
Scholengroep is het volgende te
vinden: ’Het onderwijs aan de openbare scho(o)l(en) draagt bij aan de
ontwikkeling van de leerlingen en
wordt gegeven met aandacht voor de
godsdienstige, levensbeschouwelijke
en maatschappelijke waarden zoals die
leven in de Nederlandse samenleving
en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die
waarden. Openbaar onderwijs wordt
gegeven met eerbiediging van ieders
godsdienst of levensbeschouwing.’

De Weisterbeek heeft sinds 2008
het etiket ’openbaar’. ”Daardoor werd
eigenlijk de bestaande situatie officieel”,
zegt Jos Gubbels. ”Openbaar betekent
voor ons dat we iedere leerling aannemen. Ook voeren we een actief pluriform beleid, dit berust onder andere op
respect voor elkaar”. Als derde heeft het
college van burgemeester en wethouders haar wettelijk vastgelegde invloed
op de school. Voor een bijzondere school
is dit het schoolbestuur. In de gang naar
de status van openbare school protesteerde de landelijke vereniging voor
openbaar onderwijs tegen deze constructie. Jos Gubbels voelde zich in een
spagaatpositie. ”Mijn partij, D66, ging
zich hier zelfs mee bemoeien”, merkt
hij lachend op. ”Het gaat steeds over
de hoofden van de kinderen, ouders en

leerkrachten heen. Het zijn gevechten
tussen koepels, waar invloed en macht
een grote rol spelen.”
Door de centrale ligging en het
karakter heeft de Weisterbeek van
oudsher een multicultureel karakter.
Van de leerlingen heeft 10-15% een
buitenlandse achtergrond. In totaal zijn
zo’n 13-14 nationaliteiten op de school
vertegenwoordigd. Alle levensbeschouwingen komen aan de orde. Voor de
kinderen die zich voorbereiden op de
Eerste Heilige Communie, komt de kapelaan van de Lambertusparochie naar de
school. Deze voorbereiding vindt buiten
de lestijden plaats.

”Dit komt het
onderwijs ten goede”

Plannen en wensen zijn er nog
genoeg. ”De verbouw gaat nu ongeveer 800.000 euro kosten, we hadden
plannen voor 1,2 miljoen. Er moet nog
nieuw meubilair komen, we hebben
vooralsnog gekozen voor hoogwerkers.
Alle kinderen krijgen tafels van 90 cm
hoogte. De voetensteuntjes van de
bijbehorende stoelen hebben verschillende hoogtes, afhankelijk van de lengte
van het kind. “Dit meubilair brengt rust
in de klas; dit komt het onderwijs ten
goede”, aldus Jos.
Ook zou hij graag gebruik gaan
maken van het voormalige ING bankgebouw. Hier zou dan ook de buitenschoolse opvang plaats kunnen vinden zodat
obs Weisterbeek uit kan groeien naar
een kindcentrum. Plannen zijn er genoeg
en zullen deze er ook altijd blijven.

Carnavalsfotowedstrijd: doe mee en win!

Uw carnavalsfoto op
canvas aan de muur
In alle kernen van Horst aan de
Maas zijn de voorbereidingen voor
carnaval in volle gang. Nog ruim
een week te gaan en dan barst het
volksfeest weer los.
Carnaval levert altijd prachtige
beelden op van feeën, duivels, clowns,
prinsen en prinsessen.
Stuur uw leukste, ontroerendste
of mooiste carnavalsfoto per mail naar
info@hallohorstaandemaas.nl
(maximaal 2 foto´s per persoon).
De mooiste foto’s worden na
beoordeling van de redactie vanaf
maandag 15 februari op de site
www.hallohorstaandemaas.nl gezet.
Heel Horst aan de Maas kan dan
meegenieten van uw beelden.
Van alle inzendingen zullen
we de vijf beste foto’s uitzoeken.
De inzenders hiervan krijgen de
ingezonden foto, afgedrukt op een
canvas doek van 80 x 80 cm!

Hedde hônger daan kunde
met de carnevalsdaag owe
maag bej ôs vulle.

Wij winse iederiën enne
schonne carneval!
Woensdaag 17 fibberwari zien wej gesloate
(miëterik ôk donderdaag gesloate)
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Rozenkoningin terug in Lottum
De dorpskern van Rozendorp Lottum vormt van 6 tot en met 9 augustus het decor van het Rozenfestival.
Dit jaar staat het Rozenfestival geheel in het teken van alles wat koninklijk is. Met kantelen als sierlijke
toegangspoorten en twee gigantisch kastelen als blikvangers. De vorstelijke sfeer op dit Rozenfestival wordt
nog wonderbaarlijker dan eerdere edities van het festival. Voor het eerst sinds 1969 zal ook de Rozenkoningin
weer terugkeren op ‘haar’ grote feest.
Het eerste Lottumse
Rozenfestival stamt uit het jaar 1922.
Vele bezoekers bezochten in de daaropvolgende 48 jaar dit rozenfestijn,
totdat er in 1970 een einde kwam
aan de veelgewaardeerde traditie.
In 1991 werd de draad weer
opgepakt en sindsdien groeit het
Rozenfestival nog elke editie in
populariteit en kwaliteit.

Dit tweejaarlijks festival wordt
bezocht door ruim 50.000 mensen
uit de hele regio en tot over de
landsgrenzen heen.

”Wie van rozen
houdt mag dit niet
missen”

Vier dagen lang wordt Lottum
omgetoverd tot één grote rozentuin.
Ook dit jaar wordt er door honderden
vrijwilligers weer gewerkt aan de
vele rozenmozaïeken, rozentuinen
en de diverse rozenobjecten die de
dorpskern zullen versieren. In al deze
versieringen wordt gebruik gemaakt
van miljoenen rozenknopjes en tienduizenden snijrozen. Tevens staan

er honderden vazen met geurende
buitenrozen en is er een groot assortiment kasrozen te zien. Deze zijn
uiteraard ook te koop. Verder zijn er
bloemschikdemonstraties, worden er
films over rozen vertoond en kunnen
de bezoekers proeven van bijzondere
rozendelicatessen. Daarnaast is ook
gedacht aan liefhebbers van andere
bloemen, planten en kunst.

”Feeërieke sfeer
in avonduren”
Het sfeervolle marktplein,
de prachtig versierde kerk en de

wandeling door de romantische
Kasteellaan zijn adembenemend.
Bezoekers komen daarbij langs
vele rozenmozaïeken die hen naar
het sprookjesachtige kasteel De
Borggraaf leiden. Via een twee kilometer lange wandelroute wandelt
men vervolgens richting de Maas,
waar dit jaar voor het eerst sinds
1969 de Rozenkoningin is gehuisvest
in haar eigen gigantische kasteel.
De naam van de Rozenkoningin
blijft nog even geheim, maar op 30
april aanstaande, Koninginnedag,
zal zij zich op een uiteraard grootse
wijze presenteren.

Afscheid als voorzitter Peelvenen

Wandelroute voor
Servaas Huys
Afgelopen vrijdag heeft Servaas Huys officieel afscheid genomen
van zijn functie als voorzitter van de Landinrichtingscommissie
Peelvenen. Het afscheid vond plaats in de Gouden Helm te
Helenaveen. Tijdens deze receptie konden mensen uit de streek en
mensen die nauw met Servaas hebben samengewerkt persoonlijk
afscheid nemen.

Omringd door haar trotse familie heeft mevrouw Mien Rögels-Bouten afgelopen vrijdag haar honderdste
verjaardag gevierd. De dag, die begon met een heilige mis, werd door tientallen mensen bijgewoond.
Ook burgemeester van Rooij was aanwezig om de jarige te feliciteren. Mevrouw Rögels is geboren in
Hegelsom. In 1945 trouwde ze met Louis Rögels, waarmee ze jarenlang een timmerbedrijf in Sevenum heeft
gehad. Mevrouw Rögels woont nu al zo´n twaalf jaar in het Sevenumse verzorgingshuis Sevenheym.
Mevrouw Rögels genoot zienderogen van de mooie dag.

Servaas Huys was en is van
grote betekenis voor de ontwikkeling van de Peelgebieden. Onder
zijn leiding is er op regionaal,
provinciaal en landelijk niveau
veel in beweging gezet. Huys is
maar liefst elf jaar actief geweest
voor de Peel. Om hem op gepaste wijze te bedanken voor al
zijn inzet werd deze middag de
Servaas Huyswandelroute nabij
Griendtsveen feestelijk geopend.
De Peelvenen vormen een
uniek natuurgebied op de grens van

Noord-Brabant en Limburg. Sinds
de jaren ´80 zijn overheden en
andere betrokkenen bezig om het
oorspronkelijke hoogveengebied te
herstellen. Tegelijkertijd dienen ook
de bewoonbaarheid, leefbaarheid
en de cultuur-historische waarde
van het gebied versterkt te worden.
Voor de Peelvenen werkte
Servaas Huys veel samen met
agrariërs, bewoners, recreanten,
natuurbeheerders en bestuurders
danwel ambtenaren van verschillende organisaties.

Na bijna 40 jaar voor B-E de Lier BV te hebben gewerkt is
Dhr. Piet Rutten per 1 januari 2010 met pensioen gegaan.

UITNODIGING RECEPTIE
Ter gelegenheid van dit afscheid biedt B-E de Lier Piet
een receptie aan. Deze wordt gehouden op

zaterdag 20 februari van 18.00 u tot 20.00 u
op het bedrijf te Kronenberg. U bent van harte welkom.

www.ikzoekeencontainer.nl

Ik zoek een collega
met verstand van
marketing en
communicatie
die intelligenter is
dan ik…

tel. (077) 320 97 00

Vrijdag 12 fEbr
CarnaValS
KiCK off
zaTErdag 13 fEbr
dj jEroniMo
zondag 14 fEbr
dE HoEgiES
liVE
bloK10 dj

B-E de Lier BV
Simonsstraat 33a, 5976 NH Kronenberg
Parkeergelegenheid op het bedrijfsterrein aanwezig.

Hier ben ik dan!

Juul

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

CarnaValS
PrograMMa

… ik ben zelf al
eigenwijs genoeg.
Interesse?
Solliciteren kan via
www.mi68.nl/vacature

Nellie
03.02.2010
Dochter van:
Jettie Tielen & Mathieu Geurts
Lisdodde 30
5966 TG America
Tel. 077-4640448

Maandag 15 fEbr
HoEdjES & MuTSEn
bal
dj CHarliE
dinSdag 16 fEbr
bloK10 dj
woEnSdag 17 fEbruari
zijn wij gESloTEn
wilhelminaplein 10 5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl
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SOS Meerlo-Wanssum

Hoofdsponsor Africatour Jelle Classens
Op 7 februari vertrok Jelle Classens uit Blitterswijk naar Gambia. Jelle heeft in de jongerengroep van SOS
Meerlo-Wanssum een hoofdsponsor gevonden voor zijn reis, die hij per auto aflegt. Samen met twee studiegenoten
in de mechatronica van het ROC ter Aa in Helmond, prepareerde Jelle een auto voor de meer dan 7.500 kilometer
lange tocht van Bakel naar Gambia. Hij maakt de reis samen met studiegenoot Alex Pranger.

”Na 21 dagen reizen
door onder andere
de Sahara,
arriveren ze in
de hoofdstad Banjul”
Na 21 dagen reizen door onder
andere de Sahara, arriveren ze in de
hoofdstad Banjul. In Gambia gaan de
twee ROC-studenten gedurende zeven
weken stagelopen op basisscholen
en technische scholen. SOS MeerloWanssum jongerengroep sponsort
het bijzondere project met 250 euro.
De organisatie van het project, waar
in totaal 25 teams aan deelnemen,
is in handen van de stichting ‘Go For
Africa’ van Jan Huizinga en zijn dochter
Amber, uit Bakel. De auto wordt uiteindelijk geschonken aan een van de
scholen in Gambia. Wij spraken Jelle
nog voordat hij naar Afrika vertrok.
Jelle stelt zich voor: “Ik ben Jelle
Classens, 19 jaar en ik woon thuis met
twee broertjes, een zus en pap en
mam. Mijn hobby is muziek draaien op
feestjes en ik ben leider bij de
scouting.”
Ben je avontuurlijk ingesteld?
“Ik houd wel van een uitdaging
en van dingen die je niet dagelijks
doet, dus wat dat betreft houd ik wel
van avontuur. Ik was er niet gericht
naar op zoek, maar toen de kans zich
voordeed, greep ik deze met beide
handen aan. Zoiets maak je maar één
keer mee”.
Je bent mechatronicastudent,
wat houdt dat precies in? “Dit is een
combinatie van twee lespakketten. Je
volgt een gedeelte werktuigbouwkunde en een gedeelte elektrotechniek.”
Hoe heb je jezelf voorbereid
op de trip? “Er is een ‘meeneemlijst’
met dingen die handig zijn om bij je
te hebben. Het is wel fijn als je een
beetje comfortabel kunt reizen. In
Europa zijn de wegen vrijwel allemaal
snelwegen, maar in Afrika is dat wel
iets anders. We hebben ook contact
met andere teams door middel van
een forum. Hier worden tips uitgewisseld en spullen aangeboden die
andere teams over hebben. Tijdens de
reis houden we contact via een 27 Mc
bakkie. Dat is een apparaatje met een
antenne waarmee je een paar kilometer bereik hebt.”
Hoe heb je de auto geprepareerd, zodat die opgewassen is
tegen woestijnomstandigheden?
“Allereerst hebben we de banken
eruit gesloopt en hebben we er een
houten laag ingeschroefd. Bovenop
de planken liggen matrassen, waarop
we kunnen slapen tijdens de reis en
onderin ligt onze kleding en water.
We hebben platen aangebracht onder
de auto om de motor te beschermen
tegen stenen. Ook de dieseltank wordt
beschermd tegen scherpe stenen door
middel van een stalen beschermplaat.
Er is een grote imperiaal op het dak

Jelle Classens (rechts) en Alex Pranger
gemonteerd, om spullen mee te kunnen nemen zoals extra diesel, water
en reserve banden. Ook nemen we reserveonderdelen mee voor de motor.”

In Mauritanië krijgen
we een gids die ons
door de Sahara loodst
Rijden jullie met een navigatiesysteem? “De route hebben we
globaal uitgezet. Om de paar dagen
hebben we een verzamelpunt, waar
alle 25 teams bij elkaar komen. De rest
van de reis rijden we in colonnes van
vijf auto’s. Het kan goed zijn dat we
een stukje omrijden, omdat een andere route leuker is dan de standaardweg. Het navigatiesysteem gaat wel
mee, zodat we ongeveer weten waar
we zijn. In Mauritanië krijgen we een
gids die ons door de Sahara loodst. De
route die we rijden vind je op onze site
www.teraaforafrica.web-log.nl.”
Hoe wordt het eten en drinken
verzorgd? “Eten nemen we voor een
deel mee, maar we gaan ook zeker
wegrestaurantjes bezoeken. Dat is
ook wel nodig, omdat het simpelweg
onmogelijk is al het eten en kookgerei mee te nemen. Drank nemen we
wel zelf mee. We hebben tachtig liter
water in vier jerrycans en we hebben
een kleine 12-volt koelkast aan boord,
waarin we water kunnen koelen. Ook
in geval van nood hebben we dan
altijd voldoende bij ons.”
Wie bepaalt welke school jullie
auto uiteindelijk krijgt? “Dat wordt
geregeld door de stichting ‘Go For
Africa’. Die bekijkt welke auto het
beste bij een school past en op welke
manier die ingezet kan worden. Het
gaat wel in samenspraak met het
team. Wij vertrouwen voor een groot
deel op de ervaring van de stichting.

Het is voorgekomen dat scholen oneigenlijk omgingen met de auto. Zo is
er ooit een directeur van een school
zelf gaan rijden met de auto omdat
hij dat wel leuk vond. Na een tijd was
de auto compleet kapot. Dat moeten
we natuurlijk voorkomen”.
Wordt het hele project vanuit
Nederland gecoördineerd door ‘Go
For Africa’? “Voor een groot gedeelte
wel, maar de voorzitter en initiatiefnemer van de organisatie
Jan Huizinga, gaat zelf ook mee.
Ook onze leraar Chris van der Zanden
gaat mee. Daardoor is er altijd iemand van de organisatie in de buurt.”
Moeder Erna Classens heeft
vertrouwen in het project en in haar
zoon. “Ik vind het super dat hij dit
avontuur aangaat. Dit is echt iets
voor hem. En opvoeden is steeds een
beetje loslaten, al is dat niet altijd
makkelijk.”

Weerbaarheidstraining
voor kinderen
van 6 tot 12 jaar
Vanaf 9 april 2010 start een sociale
weerbaarheidstraining voor kinderen
van 6 tot 12 jaar. De oudere kinderen
volgen de methode Rots en Water en
voor de jongere kinderen is er de methode Kiezel en Druppel, programma´s
die al op veel basisscholen en in het
voortgezet onderwijs worden gegeven.
De trainingen omvatten negen bijeenkomsten en vinden plaats in Centrum
L’Espoir, Almeweg 11 in Horst.
Sommige kinderen voelen zich
onzeker of ongemakkelijk in de omgang met andere kinderen. Ze durven
nauwelijks een eigen mening te geven
of voor zichzelf op te komen. Zo’n kind

Bandenprikker
actief
In Grubbenvorst zijn afgelopen zaterdag verschillende autobanden lek gestoken. Rond half acht stroomden de eerste meldingen
binnen bij de politie. In totaal werden de banden van acht personenauto’s op een of meerdere plaatsen geraakt. De politie heeft
inmiddels zes officiële aangiftes ontvangen. De wagens stonden
geparkeerd op een parkeerplaats aan de Heideweg en bij het
Roermonds Kwartier.
Het sms-alert, wat de politie
vrijwel meteen verstuurde, heeft
wel reacties op geleverd maar nog
niet geleid tot een aanhouding.
De politie Horst aan de Maas liet
weten de vernielingen hoog op te
nemen. In Venlo en Blerick

moesten de afgelopen weken ook
al een aantal autobanden het
ontgelden. De politie roept
daarom mensen op om bij
verdachte situaties meteen de
politie te bellen zodat er direct
actie kan worden ondernomen.

zou wel wat extra zelfvertrouwen kunnen gebruiken. Andere kinderen staan
juist veel op de voorgrond en hebben
moeite rekening met anderen te houden. Het kan zijn dat een kind wel veel
zelfvertrouwen heeft, maar nog weinig
vaardigheden heeft in het omgaan met
andere mensen. Bepaalde gedragingen
kunnen echter ook een uitingsvorm zijn
van onzekerheid: het ene kind wordt
stil, het andere speelt de clown. De
training bestaat uit eenvoudige fysieke
oefeningen, waarbij diverse onderwerpen aan bod komen.
Enkele daarvan zijn; sterk en stevig
in je schoenen staan, je eigen kracht
voelen en omgaan met anderen. Maar
ook stemgebruik, uitstraling, oogcontact en ‘hoe wil je overkomen’? Zo ontdekken kinderen hun grenzen. Er wordt
een training gegeven voor kinderen
van 6 tot 9 jaar en een voor kinderen
van 9 tot 12 jaar. Beide trainingen
omvatten negen bijeenkomsten van elk
een uur. Na elke les krijgen de ouders
een verslag van de bijeenkomst, zodat
zij goed op de hoogte zijn van alle
vorderingen. Daarnaast is er nog een
ouderinformatiebijeenkomst. De groepen die deelnemen aan de training bestaan maximaal uit 8 kinderen. Omdat
kinderen van verschillende scholen
deelnemen, is het gemakkelijker nieuw
gedrag te oefenen en minder snel te
vervallen in een bekend patroon.
Voor het aanmelden voor de training en voor andere vragen kan men
terecht bij Michaële de Vreede, telefoon
077 398 11 14. U kunt ook mailen naar
m.devreede@planet.nl.
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Valentijnsdag Het feest der liefde?
Mocht u het, begrijpelijk, vergeten zijn door alle carnavalsdrukte:
zondag 14 februari is het Valentijnsdag. De dag waarop kersverse
(en minder kersverse) tortelduifjes elkaar extra aandacht geven.
Niets is op deze dag te gek: cadeaus, bloemen, bonbons en kaartjes komen
er aan te pas om de liefde aan elkaars adres te bevestigen.
Maar waar komt dit ritueel vandaan? Een korte geschiedenis om u even in
een sfeer van genegenheid en naastenliefde te brengen.

De diamantenindustrie maakte van
Valentijn een commercieel succes.
Om te beginnen, de essentie van
dit feest is de afgelopen eeuwen min
of meer hetzelfde geweest maar de
Amerikanen hebben hier in de jaren
’80 zo hun eigen ‘draai’ aan weten
te geven. De diamantindustrie kwam
in die tijd op het idee om 14 februari
te promoten als een gelegenheid
om diamanten cadeau te doen. Deze
marketingstrategie bleek een daverend
succes. Amerikanen, die doorgaans toch
wel commerciegevoelig zijn, gaven elkaar massaal sieraden deze dag. En de
Amerikaan die zich ’t niet kon veroorloven? Die kocht gewoon een goedkoper
cadeautje voor zijn of haar geliefde
zoals een doosje bonbons. Hierdoor is
Valentijnsdag een lucratief feest geworden voor de commerciële branche.
Midden jaren ’90 werd Valentijnsdag
ook hier een succes, weliswaar op onze
‘bescheiden’ Europese manier, maar
toch.
Over de oorsprong van dit feest
lopen de meningen nogal uiteen. In
ieder geval kunnen we gerust stellen dat de manier waarop wij onze
´Valentijn´ in het zonnetje zetten, er een
stuk beschaafder aan toe gaat dan in
vervlogen tijden. De oude Romeinen
bijvoorbeeld, vierden op 15 februari het
vruchtbaarheidsfeest Lupercalia. Hierin
speelt de Romeinse natuurgod Faunus
en zijn vrouw Luperca een hoofdrol.
De overlevering wil dat dit stel twee
kinderen kreeg: Remus en Romulus, de
stichters en bouwers van de stad Rome.
Om dit te eren hielden de Romeinse
priesters er een apart ritueel op na.
Getooid in bokkenhuiden en zwepen
van bokkenleer trokken zij door de
straten. Iedere vrouw die in de handen
van de priesters viel werd afgeranseld.
Dit, nogal gewelddadige, ritueel zou
de vruchtbaarheid moeten bevorderen.
Ook de net geslachtsrijpe jongens en
meisjes moesten eraan geloven.
Zij moesten op het begin van het feest
een lootje trekken om op die manier
het gehele feest als zijnde een stel bij
elkaar te horen. De bedoeling was om
op die manier, goed of kwaadschiks,
hun maagdelijkheid te verliezen. Het
feest werd al snel in heel Europa een
traditie.

In het jaar 381 na Christus werd
het Christendom het officiële geloof
in het Romeinse rijk. De eerste leiders
van de kerk konden zich in zijn geheel
niet vinden in deze vrijelijke en in hun
ogen heidense vruchtbaarheidsrituelen.
Al deze ondeugden vormde volgens
de leer van de bijbel een groot gevaar
voor het volk. Het feest Lupercalia werd
daarom snel verboden. Maar zoals u
weet (leest u er maar eens Asterix
op na) liet de inheemse Europese
bevolking zich niet zomaar wat op de
mouw spelden, en al helemaal niet
door de eerste geestelijk leiders van
deze nieuwe godsdienst. Hierdoor werd
Lupercalia nog jarenlang uitbundig
gevierd. Toch bedachten de Christelijke
priesters een alternatief; het ritueel
moest een Christelijk sausje krijgen.
Paus Gelasius I riep op 14 februari in
het jaar 496 de dag van de Heilige
Valentijn uit. Dat er in die tijd nog geen
enkel biografisch gegeven bekend was
over deze heilige deed Gelasius af als
zijnde onzin. Valentijnsdag was een
feest voor “Degenen die terecht door
mensen wordt vereerd, maar wiens
daden slechts aan God bekend zijn.”
Logischerwijs ontstonden er al snel
verschillende mythen rond deze mysterieuze Valentijn.

Schaars geklede
vrouwen dansten om
de goden gunstig te
stemmen.
Het meest bekende verhaal is wellicht dat van bisschop Valentijn. Deze
geestelijke zou in de derde eeuw na
Christus hebben geleefd. In die tijd was
de oorlogszuchtige keizer Claudius II aan
de macht. Om zijn oorlogen te verwezenlijken had hij veel soldaten nodig.
Daarbij hield Claudius er aparte eisen
op na voor zijn soldaten. Zo mochten
soldaten niet trouwen, want aan het
front mocht niets hen afleiden, dus al
helemaal geen vrouw die smachtend
thuis op manlief zat te wachten.
Het verhaal wil dat een jong stel
bisschop Valentijn benaderde om hen
te trouwen, zodat de jongeman niet
aan het front hoefde te verschijnen.
De geestelijke vond de liefde zwaarder wegen dan de wetten van de
keizer en huwde de twee. Het nieuws
verspreidde zich als een lopend vuurtje
waardoor nog meer jonge stellen zich

11, 12 EN 1 3 FEBR UA R I

1 0 % VA L E N T I J N S K O RT I N G !

The morning of St Valentine, John Callcott Horsley (1817 - 1903)
lieten huwen door Valentijn. Helaas
liepen de massale trouwerijen uit
de hand. Valentijn werd verraden bij
de keizer die hem op zijn beurt liet
executeren.
In afwachting van zijn doodstraf
werd Valentijn benaderd door de stadhouder van Rome met het verzoek
zijn blinde dochter te genezen. In de

dodencel probeerde een wanhopige
Valentijn het meisje te genezen, het
was tevergeefs. Na de onthoofding
van Valentijn ontving het blinde
meisje een nagelaten briefje van hem
met daarin een bloemetje. Toen zij dit
briefje openklapte kon zij direct weer
zien, het wonder was geschied. De
tekst op het briefje was vrij eenvou-

dig, er stond ‘Van Valentinus’. Door
dit wonder bekeerde de stadhouder
van Rome zich tot het Christendom.
Bisschop Valentijn werd zo een martelaar voor het Christelijke geloof en
‘Gods liefde’. Mocht u aankomende
week voornemens zijn een attentie te
halen voor uw (geheime) liefde:
u weet waar u het voor doet.

Rozen voor Valentijn?
Een cadeau in de vorm van een boeket rozen valt nagenoeg altijd in de smaak. Bij Van der Hulst Rozen
weten ze daar alles van. Er is een duidelijke piek in de verkoop voor Valentijnsdag, het bedrijf zorgt daarom voor
een ruim aanbod in deze tijd. Wie echter rode rozen wil moet dit vooraf kenbaar maken want steeds meer
mensen, vooral mannen, besteden aandacht aan Valentijnsdag.
”De economische dip heeft weinig
invloed, wel wordt er steeds meer
op het laatste moment besteld”,
zegt Cleta van der Hulst. ”Het is wel
opvallend, dat steeds meer wat oudere
mannen iets aan Valentijn gaan doen.
Ook een extra versiering van het boeket wordt steeds meer gevraagd. Een
alternatief voor de kleur rood is vaak
de lievelingskleur van de partner.”
Van der Hulst Rozen is zeventien
jaar gevestigd aan de Hazenkampweg
in het tuinbouwgebied Reindonk.
Daarvoor ’boerde’ het gezin zeventien
jaar in het Westland. Door ruimtegebrek - in het Westland was 9.000
m2 kas in gebruik - kwam men naar
Noord-Limburg. De drie zonen, Koen,
Mark en Paul hebben nu alle drie een
eigen rozenkwekerij. Omdat de broers
elkaars buren zijn werken ze intensief
samen. De totale oppervlakte aan kas
is zelfs vertienvoudigd, naar negen
hectare. Dochter Linda zorgt voor administratie en personeel. Niet energie
maar arbeid is de grootste kostenpost
binnen het bedrijf. De benodigde
arbeid wordt geleverd door de hele
familie. Daarnaast is er een aantal
vaste werknemers in dienst. In het
weekend treedt een legertje van zo’n
120 scholieren aan.
De energiekosten worden zo laag
mogelijk gehouden. Het binnenkomende gas wordt op een ingenieuze

manier omgezet in CO2, warmte en
elektriciteit. De CO2 is bouwstof voor
de nieuwe rozen; de warmte gaat de
kas in. Bij hoge temperaturen wordt de
warmte in geïsoleerde opslagtanks vastgehouden. De elektriciteit wordt ook
door het bedrijf gebruikt. Het overschot
wordt aan het elektriciteitsnet geleverd.
”Je moet tegenwoordig niet alleen
groene vingers hebben om goed te
kunnen telen. Je moet van veel andere
markten thuis zijn”, zegt Cleta lachend.
Haar man Sjaak neemt dit soort
dingen voor zijn rekening. De gewasbescherming is zoveel mogelijk
biologisch, er worden natuurlijke vijanden tegen plagen ingezet.
De familie Van der Hulst doet er
veel aan om zich zakelijk in de markt te
blijven onderscheiden. In april komt een
geurroos op de markt. Rond Moederdag
is deze verkrijgbaar. Hiermee hoopt
men zich te onderscheiden van de uit
Afrika geïmporteerde rozen.
Om lang te kunnen genieten van
dat onverwachte boeket, staan op
deze pagina enkele tips voor een
juiste verzorging van ontvangen rozen.
Rozen hebben namelijk een goede
verzorging nodig. Als voeding voor
rozen kan het volgende recept dienen:
”In een liter water een afgestreken
theelepel suiker, een theelepel azijn
en enkele druppels chloor”, aldus
van der Hulst.

De juiste manier
om rozen in een
vaas te behandelen
• gebruik een schone vaas.
Glas is beter dan aardewerk.
Koud water met voedingssuiker is het beste. Vul de vaas
helemaal;
• zet de bloemen zo spoedig
mogelijk in ruim, diep water.
Controleer regelmatig het
waterniveau;
• maak met een scherp mes een
schuin snijvlak, niet knippen,
breken, plat slaan of kerven.
Verwijder de bladeren die
onder water komen.
• vermijd tocht en warmtebronnen. Zet het boeket niet in de
buurt van afrijpend fruit. Houd
de rozen uit het directe
zonlicht;
• vul gebruikte vazen met water
en een beetje chloor, daarna
de vaas omspoelen. Vazen van
aardewerk een nacht met
chloorwater laten staan.
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Kindercentrum Huize Zeldenrust
bestaat 20 jaar
Huize Zeldenrust is 12 februari 1990 gestart als gastouderopvang. Directrice Jeanine Heijmans kan niet zonder kinderen. Zelf heeft ze drie eigen
kinderen, twee adoptiekinderen en ook nog eens 4 pleegkinderen. Haar ziel en zaligheid legt ze in Huize Zeldenrust dat vanaf 1 februari 2007 officieel
Kindercentrum Huize Zeldenrust heet. Vrijdag 12 februari viert ze het 20-jarig bestaan van de kinderopvang.

”Verbouwingen bijna
geheel zelf gedaan”
Wie nietsvermoedend Huize
Zeldenrust bezoekt zal meteen de
grote tuin opvallen. Achter in de tuin
staat een gebouw dat vroeger ooit
dienst deed als champignonkelder.
Inmiddels heeft Jeanine deze helemaal
zelf verbouwd tot het kloppend hart
van Kindercentrum Huize Zeldenrust.
Er werken bij haar tien mensen als
pedagogisch medewerkster plus een
administratieve kracht.

Jeanine Heijmans (met baby op arm) en links Gijs Hagens, het eerste gastkind
gediplomeerd en weten precies hoe
om te gaan met kinderen van diverse
leeftijdscategorieën,” zegt Jeanine.
De controle op kinderopvang wordt
gedaan door de GGD die regelmatig
komt inspecteren. Huize Zeldenrust
heeft haar zaakjes prima op orde en
mag zich een Calibris erkend leerbedrijf
noemen. Calibris is een kenniscentrum
en is verantwoordelijk voor de erkenning van leerbedrijven en voor het
onderhoud van de kwalificatiestructuur
voor de sectoren zorg, welzijn en sport.
Huize Zeldenrust bestaat vrijdag

Horster ondernemers
lopen niet warm

12 februari 20 jaar en dus mag de vlag
uit. Van 15.00 tot 18.00 uur is het feest
waarbij een hoofdrol is weggelegd
voor de 20-jarige Gijs Hagens uit Horst.
Gijs was namelijk het allereerste gastkind van Huize Zeldenrust. Maar liefst
13 jaar verbleef hij in de kinderopvang
aan de Venrayseweg.
Gijs: “Ik kan me er niet zoveel van
herinneren maar wat ik er nog van
weet is dat het altijd een feest voor me
was om daar naar toe te mogen. Ik zat
op ’t Meuleveld en tussen de middag
ging ik dan bij Huize Zeldenrust met

de geitjes spelen. Ook trok ik veel met
Jeanine d’r kinderen op. We hadden
een hechte band.”
Vrijdagmiddag mag Gijs een groot
klimrek uitpakken dat met een grote
kraan in de tuin van het kindercentrum
wordt geplaatst. Gijs vindt het spannend en is vooral ook vereerd dat hij
hiervoor gevraagd is. Naast het nieuwe
klimrek is er ook een clown aanwezig
en worden kinderen geschminkt.
En het feest wordt pas echt gaaf met
een ballonnenartiest.
Voor info zie: www.huizezeldenrust.nl

AB Limburg

Nieuw BBL-traject
Geen topdrukte Hoveniers
Topdrukte met Valentijnsdag? Ondernemers in Horst verwachten
weinig speciaals deze dagen. En dat is niet zozeer omdat Valentijnsdag
tegelijk met carnaval plaatsvindt. Volgens de meeste winkeliers loopt
men hier in de buurt helemaal niet zo warm voor deze gelegenheid.
“Het zwaartepunt van onze verkoop ligt helemaal niet in deze periode.”
Lingerieverkoopster Lilian Keijsers
van Cleopatra Passie voor Lingerie
zegt dat klanten wel eens wat speciaal komen kopen voor Valentijnsdag.
“Ondermode wordt vooral in de
aanloop naar de zomer gekocht en
december, dat is onze topmaand.”
Keijsers verwacht ook dit jaar geen
significante omzetverschillen.
“We merken wel dat steeds meer
stellen aandacht aan dit feest besteden. Men koopt hier dan een leuk lingeriesetje, meestal in de kleur rood.”
Tijdens de carnaval maakt het winterassortiment langzamerhand plaats
voor de zomercollectie. “Mensen zijn
druk bezig met carnaval of wintersportvakantie en nog niet zo zeer met
de zomer, daardoor is het altijd wel
een iets rustigere periode.”
Juwelier Litjens heeft helemaal
geen idee wat hem de aankomende
dagen te wachten staat. “Er komen

hier maar mondjesmaat mensen voor
Valentijn. Ik verkoop wel eens een
kettinkje met een hartje, maar het
is koffiedik kijken.” Ook de topdagen
van de juwelier liggen zo rond de
decembermaanden. “Sinterklaas en
kerst, dat zijn toch wel duidelijk de
dagen dat ik ’t hier het drukste heb.”
Zelfs bloembinderij Witveld
meent vrijwel niets te merken van
Valentijnsdag. “Ik denk dat deze
gelegenheid weggevaagd zal worden
door de carnaval.” Maar volgens
de bloemist wordt Valentijnsdag de
afgelopen jaren sowieso een stuk
minder gevierd. Hij is dan ook niet
voornemens extra te investeren dit
jaar, “Het verrassingseffect ervan is
weg. Mijn zoon is trouwens geboren
op Valentijnsdag, hij moest vroeger
altijd werken op zijn verjaardag
vanwege de drukte, dat hoeft nu
gelukkig niet meer.”

AB Limburg start 15 maart met een nieuw BBL- (BeroepsBegeleidendeLeerweg) traject voor Hoveniers, mbo-2. Dit doet zij samen met haar
opleidingscentrum Karpos, een gezamenlijk initiatief van AB Limburg en
CITAVERDE College. Doel van het BBL-traject is om de instroom van gekwalificeerde medewerkers te bevorderen. Het traject is in nauwe samenwerking
met hoveniers opgezet, zodat er optimale aansluiting is bij de praktijk.
De kandidaat ontvangt een normaal salaris volgens de geldende CAO en
krijgt de opleiding volledig vergoed.
De leerlingen starten met een
maand fulltime opleiding, waarna ze
bij de leerbedrijven ingezet worden. Daarna gaan ze regelmatig een
dagdeel of avond naar school, waarbij
rekening wordt gehouden met de
seizoenspieken. Het traject duurt
twee jaar, waarna de leerlingen een
volwaardig mbo-diploma hebben.

”Steeds moeilijker
om goede vakkrachten
te vinden”
“Wij zien dat het steeds moeilijker wordt om goede vakkrachten te
vinden. Als coöperatie vinden we het
ook onze verantwoordelijkheid om te
zorgen dat er goede medewerkers beschikbaar zijn”, verklaart Jack Janssen,
directeur van AB Limburg.

Genoeg te Doen
Bedrijf
Genoeg te Doen
Eigenaar Jeroen v.d. Nieuwenhof
en Rob Hanssen
Adres
In de Paardestal 10
Griendtsveen
Telefoon 06-41389623
06-46600505
E-mail
info@genoegtedoen.nl
Website www.genoegtedoen.nl
Sector
Toerisme/recreatie
Start
1-1-2009
Activiteiten
Wij organiseren uitstapjes,
gps-tochten, activiteiten en
kinderfeestjes voor bedrijven,
vriendengroepen, verenigingen
en families. Meestal vinden deze
activiteiten buiten plaats in de
vorm van een speur- of ontdekkingstocht. De mogelijkheden
zijn eindeloos. Deze kunnen ook
binnen plaatsvinden en kunnen
op een actieve of passieve
manier uitgevoerd worden.
De thema’s van de activiteiten
kunnen cultuur, natuur of
fantasie zijn.

”Vroeger zeven dagen
per week open”
Tot 2006 deed Huize Zeldenrust
dienst als gastouderopvang.
“Van 1990 tot 2000 was ik zeven
dagen per week, 24 uur per dag open.
Ook tijdens de feestdagen. Daar ben
ik mee gestopt omdat ik totaal geen
privacy meer had.”
Op dit moment is Huize Zeldenrust
van maandag tot en met vrijdag geopend van 07.00 tot 18.30 uur. Huize
Zeldenrust biedt momenteel aan tachtig kinderen plek die op wisselende
tijden komen.
Ook vindt er in Huize Zeldenrust
buitenschoolse opvang plaats (BSO).
De kinderen die naar de dagopvang
komen worden verdeeld in diverse
leeftijdsgroepen. Kinderen van
0 tot 2 jaar spelen en slapen in een
andere ruimte dan kinderen van
2 tot 4 jaar. “Alle medewerksters zijn

Starters
in de regio

Sectormanager Bram Knoups
geeft daarbij aan dat leeftijd niet het
belangrijkste criterium is. De juiste
houding en een goede motivatie zijn
wel belangrijk. Daarnaast moet men
‘kunnen aanpakken.’ AB Limburg heeft
de afgelopen drie jaar meerdere BBLtrajecten voor de hoveniersbranche
succesvol afgesloten. Het gros van de
afgestudeerde leerlingen is inmiddels
tot volle tevredenheid in dienst getreden bij hun leerbedrijf.
De aspirant-hoveniers bekwamen
zich in het aanleggen en onderhouden
van tuinen en groenvoorzieningen.
Deze keer is een module boomverzorging toegevoegd, waarbij de
leerlingen worden geschoold in de
verzorging van bomen, in klimtechnieken, begeleidingssnoei en in het
werken met machines, zoals een
motorkettingzaag.

Doelgroep
Groepen mensen in de
breedste zin van het woord,
vooral uit de omgeving van
Deurne/Horst.
Onderscheidend vermogen:
Wij leveren maatwerk en
ontwikkelen de activiteiten altijd
toegespitst op de wensen van de
klant. De activiteiten kunnen
plaatsvinden in de buurt waar de
groep mensen vandaan komt.
Dat kan de plek zijn waar een
familie bijvoorbeeld het jaarlijkse familiefeestje viert, of in
de buurt van de kantine waar de
tennisvereniging haar jaarlijkse
uitje houdt. Mensen hoeven dus
niet naar ons toe te komen, wij
komen indien gewenst naar hen
toe met onze activiteiten.

Maandag 15 februari
Mission Kroegentocht
Start: 15.00 uur De Beurs
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verenigingen
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Gekke Maondaag Lottum
De traditionele Gekke Maondaag
heeft afgelopen maandag weer
plaatsgevonden in Lottum. Tijdens
het volksfeest trok ook dit jaar weer
een bonte stoet feestgangers door de
ijskoude straten van het Maasdorp.
De onderwerpen die in de optocht
zijn uitgebeeld waren als vanouds
actueel.
De Lottumse Harmoniezaal was
een favoriet onderwerp in de optocht.
Uitbaters Gerrit Janssen en Carla Pelzer
willen namelijk na de zomer stoppen
met hun zaak. Maar ook de gemeente
Horst aan de Maas moest het ontgelden. Het late sneeuwschuiven door
de buitendienst werd in de stoet
flink op de hak genomen. Natuurlijk
ontbrak de nieuwe molen aan de
Grubbenvorsterweg niet.
JOL Lottum viel in de categorie ‘beste
groep’ in de prijzen. De éénling die de
1-aprilgrap van visclub Willem Barendz
uitbeeldde mocht ook een gouden plak
in ontvangst nemen. Bij de wagens ging
vriendenclub ‘De Toegenejde Buizers’ er
met de eerste prijs vandoor.

Prins en prinses
Meuleveld

Prins Luuk I nieuwe zomerprins
van Horst aan de Maas

De prins, prinses en hun adjudanten op Basisschool Meuleveld zijn
bekend. Het zijn Willem, Nienke, Sam en Janske. Zij zullen ons de
komende dagen voorgaan in ’t ’vastenaovesviere’.

Op maandag 25 januari kwam de nieuwe zomerprins uit van Horst aan de Maas in Pretcafé de Beurs.
Alvorens de proclamatie kon starten moest eerst afscheid worden genomen van Prins Peter I. Vervolgens mocht hij
plaatsnemen aan het tafeltje dat gereserveerd is voor de Ald Prinsen Compagnie.

Willem, Nienke, Sam en Janske
zitten in groep 8. Ze zijn door de
leerlingen van de groepen 4 tot
en met 8 gekozen na een flinke
verkiezingsstrijd. Prins Willem vertelt:
”Een paar weken geleden maakten
we posters.” Prinses Nienke vult aan:
”Je mocht zelf weten of je mee wilde
doen. De posters werden rondom

de speelplaats opgehangen, zodat
iedereen ze goed kon zien.” De prins
vervolgt: ”Afgelopen vrijdag liepen
we de school rond om te vragen of
de kinderen wilden stemmen.
Alle stemmen zijn geteld en wij zijn
gekozen.” Prins Willem en prinses
Nienke hebben na de verkiezing hun
eigen adjudanten benoemd.

Vriedaág

Beginne we op tiëd mit viere, um 1 oor al.

Zaoterdaág

Zien we ovverdaág gewoën oape,
um en oor of 8 zette we de muziek wát hárder.

Zondaág

Optoch kieke, béker af hale en noa ut centrum

Maondaág

Hebbe we ‘s aoves énne schone verrassingsact, of twië.

Deensdaág

Zomerprins Luuk I (Versleijen) van Horst aan de Maas
Na een spannende proclamatie
waarbij enkelen diep geschokt waren door
de omvang van het geënsceneerde “list
en bedrog”, werd niemand minder dan
Prins Luuk I (alias Ollie) uitgeroepen als
de nieuwe zomerprins. De 24-jarige Luuk

Versleijen is werkzaam bij GTH Timmer- en
Metselwerken in Venray. In zijn vrije tijd
is hij onder andere vrijwilliger bij Jong
Nederland en werkt hij als wagenbouwer
mee aan de prinsenwagen van Prins Sjaak
I van D’n Dreumel in Horst. Prins Luuk I zal

worden bijgestaan door zijn adjudanten
Tom Joosten en Geert Rubie. Pas op 17 juli
vindt de receptie van prins Luuk I plaats
met aansluitend het straatcarnavalsfeest.
Aan dit feest zullen verschillende
topartiesten gaan meewerken.

‘S merges um 11 oor, kisjes bál,
daan boeremós mit wórs en een lékker gleske beer.

Woensdaág

Zo’n toet beer vur en dubbeltje, en hiering. Um 8 oor oape.

Vriedaag d’n 19de fib.

Hebbe weej vur ieder iën deen de vastelaoves muziek muuj is Vinyl oavend.

Weej wénse ow enne schonne vastelaovend.

Prinsenpaar Doolgaardschool
Prins Sam Majoor, prinses Andrea Keijsers en adjudanten Romy Niggebrugge en Guido Derks
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Interview met Peter Huijs lid Tourcommissie

Carnavalsdinsdag Tour
de Brokeze
De Tour de Brokeze is een kolderieke fietswedstrijd waar elk jaar ruim veertig deelnemers (renners) aan de
start verschijnen. De renners zijn gekleed in verrassende uitdossingen en fietsen op uitzonderlijke fietscreaties over
het parcours. Carnavalsdinsdag vindt voor de 52ste keer Tour de Brokeze plaats in het centrum van Broekhuizen
vanaf 14.30 uur. HALLO sprak met Peter Huijs, lid van de Tourcommissie.
Wat mag het publiek verwachten
van Tour de Brokeze?
Voordat de wedstrijd daadwerkelijk begint worden de renners
kort aan het publiek voorgesteld.
Op dat moment komt men er als
toeschouwer snel achter dat vooral
het commentaar van de twee verslaggevers ’Praotbuus en Spraekbuus’
aan elkaar hangt van onzin oftewel
’schaele kwazel’. Nadat alle renners
aan het publiek zijn voorgesteld volgt
er een startschot. Alleen het startschot al is elk jaar weer een beleving
op zich. Hoe precies en op welk
moment het startschot klinkt, blijft tot
op het laatste moment een verrassing
voor renners en publiek.
Zodra het startsein is gegeven,
springen alle strijdlustige renners op
hun stalen ros en fietsen als gekken
over het parcours. Het commentaar,
de aparte fietsen in combinatie met
het wedstrijdelement maakt de Tour
de Brokeze tot een uniek schouwspel
dat zich moeilijk met een andere
’fietswedstrijd’ kan vergelijken.
Na een onbekend aantal ronden te
hebben verreden komt er plotseling
een winnaar over start/finish. De
winnaar krijgt ’de eer en de beker’ en
de felicitatie van Miss Krey in de vorm
van ’enne dieke knoevel’.

Afgelopen zondagmiddag zinderde café Ummenthun van spanning.
Het massaal toegestroomde publiek volgde met spanning de presentatie
van de dagjes uit en de reacties van Freek, Annemarie en Esther op de
vragen van ’Yvon Jaspers’.
Op de vraag wat nou het
hoogtepunt van het dagje uit voor
Annemarie was, antwoordde ze heel
nuchter: ’de cabrio!’ Niet echt sprake
van een klik dus. Esther daarentegen
zat te stralen toen ze terugdacht aan
het motortochtje en de romantische
picknick met champagne. En toen
was het woord aan Freek.
Komt er een boerenbruiloft volgende week? “Zeker weten; ik kies
voor Esther!”

Yvon had nog net tijd om alle
aanwezigen voor het grote feest op
Valentijnsdag uit te nodigen voordat
het boerenbroeloftslied werd ingezet:
Heej staon Esther en Freek,
op de buun beej mekaar,
hebbe lang mótte zeuke,
det waas ’n geplaar,
mar weej gaon noow vere,
det ’t toch is gelukt,
det Freek oet die dames zien broêd
haet geplukt.

De Carnavalsdinsdag in America staat zoals al vele jaren in het
teken van de jeugd.
Van 14.30 tot 18.00 uur is
de Bondszaal open voor de
allerkleinsten en hun papa’s en
mama’s voor het Krumelkesbal.
Alle ruimte om eens lekker rond
te springen, te zingen, polonaise
te lopen en gewoon lekker gek
te doen zonder dat al die grote
mensen je in de weg lopen.
Ook is er Clown Desalles om
er een gezellig feestje van te
maken.
Vervolgens gaan we dan om
19.00 uur verder met het
Afsluitingsbal voor alle tieners.
Dus voel jij je tiener? Kom dan
samen met je vrienden en

vriendinnen (mogen ook van
buiten America komen) om
de carnaval af te sluiten.
Als speciale gasten komen de
Banana Pancakes spelen om
er een feestelijke avond van te
maken. Ook komen Prins
Robbert en zijn gevolg, Bart
en Mieke met het Boerengezelschap naar de Bondszaal
om samen met Jeugdprins Frank
en Jeugdprinses Tessa de
carnaval nog een laatste extra
tintje te geven. Het feest gaat
door tot in de late uurtjes dus
spreek wel even met je ouders
af hoe laat je thuis moet zijn.

Tourcommissie Brokeze kijkt reikhalzend uit naar carnavalsdinsdag
namen. Enkele renners die dit jaar
aan de start verschijnen zijn onder
andere: ’Paul jr. Tuetel’ bekend van
OCC, ’Martino di Panini’, ’Batsen Baer’,
’Siku Aftakassie’, ’Pjiera Stufati’, ’Trom
du Fromaasj’, De Russische ’Jeska
Kiendropvangska’, en ’Mr. Christof
Crescendo’. Uiteraard komen er ook
renners uit onze eigen omgeving aan
de start.

Kolderieke
verslaggeving
hoort erbij
Wat maakt de Tour dit jaar
bijzonder?
Dit jaar staat de Tour in het teken
van ’Gorenski hed d’n Tour gemákt’.
Hierbij proberen we het ontstaan van
de Tour de Brokeze weer een beetje
te herbeleven. ’s Morgens vroeg
houden we in Café Maaszicht een
liedjescontest waar iedereen op de
melodie van het ’Gorenski nummer’
zelf verzonnen teksten kan zingen ’op
de toffel’. Op die manier proberen we
dit ’oude lied’ weer nieuw leven in
te blazen. Verder verzamelen de renners dit jaar zich om 14.00 uur in het
openbaar in het rennerskwartier aan
het parcours. Voorheen was dit altijd
’achter de schermen’.
Als toeschouwer is het daarom
zeker de moeite waard om al vroeg

naar het parcours te komen. Je hebt
als toeschouwer dan namelijk toegang in het rennerskwartier waarbij
je de fietsen en de renners van
dichterbij kunt bekijken. Alle renners
komen zich dan inschrijven. Technisch
keurmeester ’Tsoem Wilma’ zal hen
aan een gepaste keuring onderwerpen en enkele renners zullen ook
een lichamelijke keuring ondergaan.
Ook hebben renners de mogelijkheid
om nog vóór de start naar de stand
van ’Swanjeur Fritz’ te gaan voor een
massage en Deken ’Godfried von
Weibull’ zal de renners nét voor de
start inzegenen voor een ’behouden
vaart’.

Carnaval
www.delangehorst.nl

Waarom die vreemde namen in
Tour de Brokeze?
Omdat Tour de Brokeze zich een
internationaal karakter wil aanmeten
krijgen de renners vreemde namen.
De namen en de omschrijving van
de renners geven meer informatie
over het land van herkomst van de
renner en zijn of haar achtergronden.
Je kunt de Tour ook een beetje zien
als een soort straattheater met een
wedstrijdelement. Dan gebruik je
vanzelfsprekend ludieke artiesten-

Freek Selen heeft
bruidskeuze gemaakt

Carnavalsdinsdag in
America voor de jeugd

Fietsen als gekken
Wanneer vond de eerste Tour de
Brokeze plaats?
De eerste Tour de Brokeze is verreden in 1959, dus de traditie bestaat
51 jaar. In het eerste jaar dat
’De Krey’ een prins had (in 1958)
werd er op carnavalsdinsdag een
voetbalwedstrijd georganiseerd tussen de raad van elf en de veteranen
van de toenmalige voetbalvereniging
Brughusia. Er werd toen gespeeld
in extreme kou en barre omstandigheden waarop Jac Gooren, lid van de
raad van elf, niet meer wilde voetballen en zei: ”Daan fiets ik volgend jaor
nog livver un rundje um de kerk mit
waat gekke fietse”. De eerste Tour de
Brokeze is vervolgens in ’59 verreden
en werd gewonnen door Jac Gooren
alias ’Gorenski Jacobi’. ’Gorenski’ is
per definitie de bedenker van de Tour
de Brokeze.
Broekhuizen kent geen carnavalsoptocht en het wielerspektakel wordt
altijd dinsdags gehouden. Het vormt
in wezen de afsluiting van carnaval.

verenigingen 11

Veel Tourdeelnemers
dit jaar
Hoeveel renners doen er dit jaar
mee? Maar liefst 46 personen!

Op maondaag en dinsdaag vanaf 12:00 oor
GIRAFJESBAL vur de allerklensten!
Met luchtkussen en ballenbak!
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Boerenbruiloft Meulewiekers

Orde van Verdienste
Meulewiekers
voor Eric Tacken
Het jeugdcomité van de Meulewiekers uit Meterik reikt maandag
15 februari de Orde van Verdienste uit aan Eric Tacken na de carnavalsoptocht. Eric is een persoon die het verenigingswerk, jeugdwerk en de
carnaval in de Meterikse gemeenschap een warm hart toedraagt. Reden
voor het comité om Eric Tacken in het zonnetje te zetten.

Het boerenbruiloftgezelschap van de Meulewiekers
Alle Meulewiekers worden
van harte uitgenodigd voor het
onechte huwelijk van Marcel
Philipsen en Jolanda van Megen op
carnavalsdinsdag. Het jonge stel
wordt om 13.49 uur opgehaald bij

moeder Annie Joosten op de
St. Janstraat door joekskapel “Ieder
vur zig”.
Na een korte optocht door Meterik
wordt dit verliefde stel om 14.11 uur
in de onecht verbonden door

burgemeester Jan Steeghs in zaal de
Meulewiek waarna gelegenheid is om
paar te feliciteren.
Muzikale invulling van de hele
middag is in handen van joekskapel
‘Ieder vur zig’ en DJ. Tack-it.

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

Kindercarnaval
bij

Dit jaar wordt het beeldje van
’De drie vrouwen’, gemaakt door
kunstenaar Lau Wijnhoven, uitgereikt
aan Tacken. Hij ontvangt de onderscheiding onder andere voor zijn
jarenlange inzet bij de volleybalclub.
Hij zat in het jeugdbestuur, is 15 jaar
scheidsrechter geweest, heeft tien
jaar het materiaalbeheer onder zich
gehad, en verzorgt al twintig jaar de
ledenadministratie.
Daarnaast is Eric coach van een
recreanten damesteam. Verder is
hij zeer actief binnen het jeugdcomité. Hij is al 14 jaar bestuurslid en
bekleedt de functie van secretaris.
Daarnaast is Eric betrokken bij Toer
Wielerclub ’De Barkruk’ op de bezemwagen tijdens toertochten. Verder is
hij al tien jaar de begeleider/manager van joekskapel ’Ieder Vûr Zig’.
De vele zaken die geregeld
dienen te worden rondom repetities
en optredens zijn bij Eric in goede
handen. Eric verzorgt voor een groot
aantal verenigingen en clubs uit
Meterik het opzetten en beheren van

Eric Tacken ontvangt maandag
15 februari de Orde van Verdienste
websites. Het jeugdcomité wil zijn
waardering voor Eric graag onderstrepen met de onderscheiding.

Veel humor tijdens
seniorenmiddag Tuutekop
Afgelopen zaterdag vond in een uitverkochte Tuutentempel in
Hegelsom de seniorenmiddag plaats.

Voor het hele gezin!
3 dagen; Zondag - Maandag - Dinsdag
Wim Joosten als ‘Wullemke de BOA’ tijdens de seniorenmiddag

van 14.00 tot 18.00 uur
✪ Speeltoestellen ✪
✪

Luchtkussen

✪ Video

Glijbanen ✪ Consumpties e 1,80 ✪ Kinderdans
✪ Teken- en kleurtafel ✪

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

Dit jaar werd voor het eerst een
optreden verzorgd door de dansgarde
van de jeugdcarnaval. Ook de winnende schlager uit de jeugdcategorie
werd door ‘Vc it’s gonna be a MeKKie’
ten gehore gebracht. Naast de vele lokale artiesten was er ook een buut van
Wim Joosten en Jan Strik. De zitting
werd stemmingsvol afgesloten door de
Golde Liesjes uit America.
Op zaterdag 13 februari vindt het
themabal plaats in zaal Debeije. Het
thema van dit jaar is ‘Multi Culti’. Er
wordt een prijs weggegeven voor de
best verklede groep en best verklede
loslopende gek.
Aanvang themabal: 20.30 uur.
Rond 23.30 uur vindt de onthulling van

de mystery guest plaats. De muzikale begeleiding komt van DJ Geert
Versleijen. Om 24.00 uur is er een
optreden van ‘Rex Dildo’.

kleur je leven

wim peeters
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IJsbaancomité SV United
krijgt De Zilvervos
Carnavalsvereniging De Vöskes uit Meerlo heeft de hoogste dorpsonderscheiding De Zilvervos toegekend aan
de vrijwilligers van het ijsbaancomité van SV United. Deze hoge onderscheiding krijgt het comité vanwege hun
initiatief en onbaatzuchtige inzet voor het vele jaren realiseren van een natuurijsbaan op het voetbalveld van
SV United te Meerlo. De bij de onderscheiding behorende oorkonde werd afgelopen weekend tijdens de Meerlose
Revue uitgereikt door prins Paul van De Vöskes aan enkele vertegenwoordigers van het comité.

verenigingen 13
Revue Swolgen
geslaagd
Swolgen kan terugkijken op een geslaagde revue. Het afgelopen
weekend was er drie avonden lang entertainment van hoog niveau.
Lokale zaken en gebeurtenissen werden daarbij op ludieke wijze vertolkt
door eigen artiesten.

Vertegenwoordigers van het ijsbaancomité nemen de oorkonde in ontvangst
De Zilvervos is een onderscheiding voor bijzondere mensen en/of
verenigingen in Meerlo die CV De
Vöskes uitreikt op voordracht van de
Zilvervoscommissie. De vrijwilligers
van het ijsbaancomité zijn: Gérard
Bruijsten, Joost Bruijsten, Jeroen
Coenders, Peter Cornelissen, Mart
Jacobs, Jan Jenneskens, Jan van Lipzig,
Ton van Oeffelt, Eugène Peelen, Jan
Peelen, Toon Smits en Jan Verheijen.
Veertien jaar geleden namen enkele leden van SV Meerlo het spontane
initiatief om tijdens de vorstperiode
het eerste speelveld van het complex
Bergbos onder water te laten lopen. Er
ontstond een prachtige ijsvloer.

Dat initiatief is daarna regelmatig met
veel succes geprolongeerd. Vanaf het
begin tot heden zijn de ijsmeesters
van SV United er acht keer in geslaagd
om een ijsbaan aan te leggen. Tijdens
de vorstperiode wordt dag en nacht
door zo’n tien vrijwilligers van de
voetbalvereniging gewerkt om een
perfecte ijsvloer te krijgen. Andere vrijwilligers worden ingezet aan de kassa
en andere activiteiten. De ijsbaan van
SV United van de Meerlose ijsmakers is
een overweldigend succes. De ijsbaan
draagt ook bij aan de leefbaarheid van
het dorp, want dankzij dit initiatief is
er tijdens de vorstperiode weer een
bijzondere sportieve activiteit bij in

Meerlo. Jong en oud amuseert zich.
Honderden schaatsliefhebbers uit
Meerlo maar vooral ook van heinde en
verre hebben de afgelopen jaren een
baantje getrokken op de Meerlose ijsbaan. Het bijzondere van de Meerlose
ijsmeesters is verder dat ze geen
bestuur hebben of een voorzitter maar
met z’n allen in touw komen als het
begint te vriezen. Iedereen heeft zijn
taak en weet wat hem/haar te doen
staat als het gaat vriezen. De geweldige inzet van de vrijwilligers van
het ijscomité SV United is meer dan
voldoende voor de Zilvervoscommissie
om het ijscomité voor te dragen voor
de onderscheiding: de Zilvervos.

De Swolgense Revue met alle artiesten op het podium
Er waren onder meer optredens
van ‘De 2 Mutsen’, zij zaten gezellig
samen op het toilet de dorpspolitiek
door te nemen. De lokaal bekende
trucker Gène Thijssen was in zijn
droom terechtgekomen bij de OekieWoekie stam, dit resulteerde in
hilarische taferelen. ‘De volle Neven’
namen door middel van zang enkele
mensen op de hak. Eric de Swart gaf
een cursus in het versieren van vrouwen. Bart van Gerven was de sullige
persoon die alles in mime uitbeeldde
en de zaal plat kreeg.
‘D-Wan’ bestond uit vijf meiden die
een dans showden uit de musicalfilm High School Musical (Wildcats).
‘De Pauwe Lams’ traden op als de
Kloostertaler (mensen met diverse

nationaliteiten uit het klooster van
Tienray). Tienray werd hierbij flink
op de hak genomen. ‘C&A Toetje en
Loetje’ waren goed op dreef. Vooral
‘meister’ Pieter kreeg het zwaar
te verduren evenals de Tienderse
Geiten die het ook altijd goed doen.
Op zondag werden tevens Paula
Kerstjens en Bernadette Timmermans
onderscheiden. Zij hebben jarenlang
de schmink verzorgd tijdens de revue
en waren er dit jaar voor het eerst
niet meer bij. Zij kregen als dank
voor de inzet van al die jaren het
Bokkenlintje opgespeld door prins
John I. Diegenen die de revue gemist
hebben kunnen een DVD bestellen
vóór 12 februari bij Eduard Maas
06 20 39 73 74.

CARNAVAL Carnaval in het
Programma

Handschoenen Brillen
Wimpers
Serpetines
Haarspray
Funhoeden
Beenwarmers
Bretels
Schminck
Ballonnen
Oogmaskers
Vlaggen
Boa’s
Petten
Haarspray
Broches
Sjaals
Sieraden
Hoeden
Pruiken
Tasjes
Pruiken
Maskers
Oogmaskers EN NOG VEEL MEER
Camping Centrale

gebr. janssen b.v.
Maasbreeseweg 3 Sevenum Tel. 077-4671818 www.janssensevenum.nl

600M² kleding, accessoires en versieringen

Tuuteriek

Op zaterdag 13 februari is om
19.00 uur een carnavalswoord- en
gebedsdienst in de Hubertuskerk van
Hegelsom. Met voorgangers Jan Kurver
en Diny Peelen, muziek van de jeugdfanfare en zang van de oud prinsen en
oudvorsten belooft het een mooi begin
van de Vastenavond te worden.
Zondag 14 februari op
Valentijnsdag, trouwt het jeugdboerenbruidspaar Rick Geurts en Ilse
Kleuskens. Zij worden dan in de onecht
verbonden. De bruid en bruidegom
doen mee aan het spelprogramma ’Op
Good Geluk’ waarin de boer een keuze
moet maken uit drie meisjes die graag
met hem hand in hand willen lopen.
Dit spektakelstuk begint om 16.00 uur
in de Tuutetempel.
Aansluitend is de trouwerij. Van
17.30 tot 18.30 uur is er gelegenheid
om hen te feliciteren.
Carnavalsmaandag is het bruidspaar Hennes en Liene aan de beurt.

De boerenbruiloft is dit jaar in handen
van Jong Nederland. Om 15.11 uur
vertrekt de stoet voor een rondje door
het dorp. De toeschouwers kunnen zo
al oefenen voor de optocht een dag
later. De route staat op www.tuutekop.
nl evenals het programma dat om
15.45 uur verder gaat in zaal Debije.
De receptie van het boerenpaar duurt
tot 17.11 uur. Het feest zal in het teken
staan van Schotten en Ieren.
Op carnavalsdinsdag 16 februari
trekt er een bontgekleurde optocht
door de straten van Hegelsom.
Deelnemers worden verzocht op
carnavalsdinsdag tussen 11.00 en
12.00 uur de nummerbordjes op te halen in de kantine van de voetbalclub.
Het opstellen voor de optocht is om
13.45 uur aan de Hagelkruisweg. Van
hieruit vertrekt de optocht om 14.11
uur. Na de optocht is iedereen welkom
in ’d’n Tuutetempel’ waar omstreeks
17.30 uur de prijsuitreiking plaatsvindt.
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Breicafé in museum
de Kantfabriek in Horst

Jaarprogramma Cambrinus
Muziekpodium bekend

In Museum de Kantfabriek kan iedereen die dat leuk vindt één keer
in de maand aansluiten bij een groepje enthousiaste breisters. Deze
dames, ze noemen zich ’De Crea Händjes’ zijn elke tweede vrijdagmiddag van de maand in museum de Kantfabriek aanwezig met een
breiwerk in de hand.

Op enkele data na heeft Cambrinus Muziekpodium in Horst zijn hele concertprogramma voor 2010 al rond.
Opvallend is de steeds maar groeiende onderlinge verscheidenheid in soorten muziek die te beluisteren zijn.
Stichting Cambrinus Concerten heeft een aantal opmerkelijke namen weten te contracteren. Met een paar
klinkende namen in de eerste maand van het jaar al achter de rug ontvouwt zich na carnaval een kleurrijke
concertagenda.

De Crea Händjes aan het werk, elke tweede
vrijdagmiddag van de maand in museum de Kantfabriek
Allerlei boeken en tijdschriften
liggen klaar om ideeën op te doen.
Ook voorbeelden van gebreide
kleding nemen de dames mee.
Het is een inloopmiddag en de
toegang is gratis. De start van het
breicafé is op vrijdag 12 februari van
14.00 tot 17.00 uur. Ter gelegenheid
van de opening van het breicafé

zullen drie breiwerken van Sanne
Haselager te zien zijn. Sanne is
vierdejaars studente aan het AMFI
(Amsterdam Fashion Institute).
Ze maakte de breiwerken met als
titel ’don-t move’ in het derde jaar
van haar opleiding. Don-t move zal
te zien zijn tot en met zondag
14 maart.

Campaign naar
Paradiso in Amsterdam
In zaal De IJsbreker in Leusden heeft de Horster formatie Campaign zich
in een herkansing geplaatst voor de halve landelijke finale van de Clash of
the Coverbands. Deze halve finale vindt plaats op 13 maart in Paradiso te
Amsterdam.

Campaign mag op 13 maart
naar poptempel Paradiso in Amsterdam
Bandlid Marc Aerts is superblij.
“We hoopten natuurlijk bij de laatste
zestien bands te komen en dat is
ons gelukt. We zijn in Leusden eerste
geworden. Bedenk eens dat de Clash
begon met 2.000 bands, en wij
horen bij de laatste zestien. Da’s toch
geweldig!”
Met een bus vol aanhangers toog
de groep afgelopen zondag naar De
IJsbreker. Even na 22.00 uur werd
duidelijk dat de Horster formatie door
was. “We wilden meer optreden en

dat zal nu zeker het geval zijn. Maar
tot maart doen we geen optredens,
dan repeteren we alleen nog maar
voor de grote dag in Amsterdam. Dit
is echt een droom die werkelijkheid
wordt,” zegt Marc.
De landelijke halve finale vindt op
13 maart plaats. Een middag- en een
avondeditie. Campaign heeft gevraagd
’s avonds op te mogen treden.
De finale zal op zaterdag 10 april
gehouden worden, eveneens in poptempel Paradiso.

De Sedaa Mongolian band is dit jaar te zien in Cambrinus
Onder de noemer ‘grote
Nederlandse namen’ dienen zich
onder andere Lenny Kuhr, Gerard van
Maasakkers, Margriet Eshuijs, Fay
Lovsky en Bertus Borgers aan. Ook de
Belg Lieven Tavernier komt met zijn
band, voor een verfijnd Vlaamstalig
muziekprogramma. The Shiner Twins
begeven zich op het toneel met een
speciaal gospelblues-concert. Op het
vlak van klassiek en wereldmuziek
staan bands op de poster als Sedaa en
Haytham Safia naast Cor Mutsers en
een pianoconcert van Rachmaninov en
Chopin. Yves Meersschaert & Le Grand
Bateau staan voor eigentijdse jazzy en

bossa chansons en Strange Attractor
voor de avantgarde.
De generatie jonge bands wordt
vertegenwoordigd door ondermeer
The Mekanik en Marlon Penn &
Modern Underground. Als huisband
van het wekelijkse tv programma
VI is Danny Vera intussen voor veel
Nederlanders geworden tot de
Nederlandse Chris Isaak. Op americana- en singer-songwritersgebied
zijn Chris Smither, Peter Mulvey, Bart
de Win, Songwriters United, Lain &
Egbert en de Josie Kuhn aangetrokken.
De Tannahill Weavers uit Schotland
brengen traditionele folk uit hun land

en Gary Fjellgaard tekent voor de
meest eerlijke country uit de prairie.
Op blues en jazzgebied kan men terecht bij Narrow Escape, Ben Prestage,
Hans Theessink, Guy Forsyth, Tony
Vega, Gene Taylor & Jo Buddy Trio,
Grayson Capps, Searing Quartet en het
Roelofs2Lauscher Trio. De internationale gitaarvirtuoos en countryrock-grootheid Albert Lee tot slot zal weer veel
muziekhebbers naar Horster grondgebied weten te trekken.
Voor het meest actuele concertprogramma kan men terecht op de
website www.cambrinusconcerten.nl

Ein prinsheerlijk breudje oet het Dreumelriek
Bufkes feliciteert Sjaak en Angelica

Broodje

nu voor

€ 2, 11

Curryworst

De lekkerste voorbereiding op de vastelaovend begint bij
Bufkes Horst, Kerkstraat 14 tel 077 - 3526614

www.bufkes.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
11 februari 2010
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Draagvlak voor
Greenport Bike Way
De Provincie Limburg, de gemeente Venlo,
de gemeente Horst aan de Maas, Greenport
Venlo, het Regionaal Mobiliteitsoverleg
Venray – Venlo, de Floriade 2012 en de
Fietsersbond willen samen de bereikbaarheid tussen Venlo en Horst-Sevenum verbeteren met de aanleg van een hoogwaardige snelfietsroute, de Greenport Bike Way.
Om te komen tot deze Greenport Bike Way
hebben de partijen gisteren afgesproken
dat ze samen gaan bekijken of ze kunnen
komen tot een subsidieaanvraag bij het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Het doel van de Greenport Bike Way is het
verbinden van de woongebieden met de
werkvoorzieningen in het noordwesten van
de stad. De route start bij het station Blerick.
Vanaf dit station splitst de snelfietsroute zich
in een zuid-westelijke deel (circa 12 kilometer)
en een noord-oostelijke deel (circa 15 kilometer). De route gaat hiermee door en om de
Tradeports richting station Horst-Sevenum.

Ter voorbereiding op de hoogwaardige
fietsroutes naar het Klavertje 4-gebied zijn/
worden de fietsenstallingen bij de stations
in Blerick en Venlo fors uitgebreid. Bij alle
stations zijn kansen om uitgiftepunten voor
de OV fiets te realiseren. Voor station
Horst-Sevenum wordt dat in 2010 al
gerealiseerd door OV Fiets BV in opdracht
van de provincie Limburg.
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
heeft een bedrag van 21 miljoen euro
beschikbaar voor de aanleg van snelfietsroutes in Nederland. Of de regio Venlo kans
maakt op een rijkssubsidie zal in februari maart van dit jaar bekend worden gemaakt.
Een eventuele subsidieaanvraag moet
uiterlijk 15 augustus zijn ingediend.
Met de Greenport Bike Way is een bedrag
tussen de 5,5 en 6,5 miljoen euro gemoeid.
De uitvoering van de route staat gepland in
de periode 2011 – 2014/2015.

Welk afval wordt de komende
tijd opgehaald?
Vrijdag 12 februari
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling textiel Meerlo, Swolgen en Tienray

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

Zaterdag 13 februari
• Inzameling restafval omgeving
Broekhuizen, Broekhuizenvorst en
Lottum-Noord (i.p.v. 15 februari Carnaval)
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
• Inzameling oud papier Griendtsveen,
Hegelsom, Kronenberg en Melderslo
• Inzameling oude metalen Melderslo

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.

Maandag 15 februari
Geen inzameling i.v.m. Carnaval
Dinsdag 16 februari
Geen inzameling i.v.m. Carnaval
Woensdag 17 februari
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg en Sevenum
• Inzameling GFT-afval Meerlo, Swolgen en
Tienray
Donderdag 18 februari
• Inzameling restafval omgeving Melderslo,
Horst-Zuid
Vrijdag 19 februari
• Inzameling restafval America en Griendtsveen
Zaterdag 20 februari
• Inzameling restafval omgeving
Grubbenvorst-Noord en Lottum-Zuid
(i.p.v. 16 februari Carnaval)
• Inzameling oud papier Horst-Zuid en Sevenum
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
• KGA gemeentewerken 10.00-14.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)

Gemeente
onderneemt actie
tegen vorstschade
wegen

Zwembad de Berkel
Kranestraat 14, 5961 GZ Horst
tel: 077 - 477 97 25
Rooster vrij zwemmen

Door de aanhoudende vorst en de bijbehorende strooimaatregelen, hebben de wegen
in Horst aan de Maas behoorlijk wat schade
opgelopen. Gaten en scheuren in de weg of
in het fietspad zorgen voor gevaarlijke situaties voor de weggebruikers. Bij fiets- en
voetpaden met tegelverharding kan het voorkomen dat door de vorst tegels los komen te
liggen of zelfs rechtop gaan staan.

Dag/Tijd

Reparaties
Spoedreparaties aan asfaltverharding worden
direct uitgevoerd, door reparatie-asfalt aan te
brengen. Dit is een tijdelijke oplossing, om de
situatie veilig te maken. Omdat de vorst nog
aanhoudt, is het moeilijk om met warm asfalt de
schade te repareren.

Zaterdag
14.00-18.00

Beide Baden

Zondag

Carnaval, gehele dag gesloten

Maandag

Carnaval, gehele dag gesloten

Dinsdag

Carnaval, gehele dag gesloten

Woensdag
10:00-18:00

Beide baden

De definitieve reparaties vinden op een later
tijdstip plaats, afhankelijk van het weer en de
omvang van de schade. Tijdens de reparatiewerkzaamheden probeert de gemeente de
hinder voor de weggebruiker zoveel mogelijk
te beperken. Maar er kan overlast ontstaan,
hiervoor vraagt de gemeente begrip.
Inspecties
De gemeente heeft inspectieronden ingelast om
de schade aan de wegen en fietspaden in kaart
te brengen. Vanaf februari t/m maart worden de
hoofdwegen en de wijk- en buurtwegen, inclusief de trottoirs geïnspecteerd op schade.
Schade melden
Inwoners van Horst aan de Maas kunnen alléén
ernstige schade aan wegen, die een direct gevaar opleveren voor de weggebruikers, melden
via het team integraal beheer openbare ruimte
(gemeentewerken) tel: 077 - 477 95 10.

Donderdag
18:30-20:00
20:45-21:30
Vrijdag
12:00-13:30
18:30-21:30

Bad

Beide Baden
Recreatiebad
Zwangerschapszwemmen
Beide Baden
Recreatiebad

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

De burgers van de voormalige gemeente
Sevenum en Meerlo, Tienray en Swolgen
kunnen hun tuinafval brengen naar het
milieustation in Venlo, respectievelijk Venray.
Zie hiervoor de informatie in de gemeentegids
op blz. 23 tot en met 33.
Inzameling klein gevaarlijk afval (kga)
Iedere eerste en derde zaterdag van de
maand van 10.00 tot 14.00 uur kan er door
inwoners van de voormalige gemeente
Horst aan de Maas klein gevaarlijk afval gebracht worden naar de chemokar bij gemeentewerken.
De burgers van de voormalige gemeente
Sevenum en Meerlo, Tienray en Swolgen
kunnen hun kga brengen naar het milieustation in Venlo, respectievelijk Venray. Zie
hiervoor de informatie in de gemeentegids op
blz. 23 tot en met 33.
Om voor burgers van de voormalige gemeente
Horst aan de Maas te kunnen zien onder
welke afvalroute u valt kunt u de kalender
2010 raadplegen (zie stratenregister).
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 - 477 97 77 of raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.

Foto
van de
week!

Gekke Maondaag in Lottum:
Jong geleerd...

Bekendmakingen
Bouwvergunningen

aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

Aanvraag lichte bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om lichte
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het plaatsen van een terrasoverkapping op
het perceel gelegen aan de Doenssenstraat
31 te America, door de heer J.A.T.M.
Schuring te America.

Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend:

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

Lichte bouwvergunning
• Het veranderen van een raam in een deur op
het perceel gelegen aan de Nachtegaallaan
4 te Melderslo, door mevrouw J. Lith
Hoogland te Melderslo.
(Bovengenoemde bouwvergunning is
verstuurd op 11 februari 2010.)

Aanvraag reguliere bouwvergunning
fase I
• Het plaatsen van een biggenstal op het
perceel gelegen aan de Ulfterhoek 22 te
Sevenum, door de heer H. Verhaegh te
Sevenum.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren
worden ingediend.

Aanvraag reguliere bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om reguliere
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het oprichten van een tuinkamer op het
perceel gelegen aan de Mgr. Aertsstraat 41
te Swolgen, door de heer J. Thijssen te
Swolgen.
• Het ged. vernieuwen van de kantine en
het realiseren van 2 groomruimtes op het
perceel gelegen aan de Boabelweg 10 te
Swolgen, door Stal Joabel te Swolgen.
• Het vergroten van een bestaande koelcel
op het perceel gelegen aan de Venrayseweg
143 te Horst, door Cuppen Logistics BV te
Horst.
• Het veranderen van een berging tot recreatiewoning op het perceel gelegen aan de
Zwaanen Heike 12 te Lottum.
• Het plaatsen van een 20 kV schakelstation
met 2 trafo’s en bedieningsruimte op het
perceel gelegen aan de Horsterweg te
Grubbenvorst, door Enexis B.V. te Weert.
• Het plaatsen van een openlucht schakelstation (150 kV-station) met dienstengebouw
op het perceel gelegen aan de Horsterweg
te Grubbenvorst, door TenneT TSO B.V.
Regio Zuid te Weert.
• Het verbouwen van een woning op het
perceel gelegen aan de Blaktweg 18 te
Melderslo, door de heer in de Braek te
Melderslo.
• Het plaatsen van een bedieningsbouw
t.b.v. de TenneT installaties, op het perceel
gelegen aan de Hogeweg 13 te Horst, door
TenneT TSO B.V. te Arnhem.
• Het plaatsen van een tuinhuis op het
perceel gelegen aan de Jacob Poelsweg 24
te America, door de heer A.J.T. Arts te
America.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren
worden ingediend.

Aanvraag sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag sloopvergunning is ingekomen voor:
• Het slopen van een toilet op het perceel
gelegen aan de Burg. Van Kempenstraat 9 te
Grubbenvorst, door Wonen Horst te Horst.
• Het slopen van de kelder en toilet op het
perceel gelegen aan de Langstraat 29 te
Hegelsom door wonen Horst te Horst.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar

Reguliere bouwvergunning
• Het vergroten van de Fanfarezaal t.b.v.
ruimte voor K.B.O.		op het perceel gelegen
aan de Mgr. Jenneskensstraat 7 te Meerlo,
door Fanfare Eendracht te Meerlo.
• Het bouwen van een schuur met overkapping
op het perceel gelegen aan de Generaal
Dempsystraat 8 te Swolgen, door G. Drenth
te Swolgen.
• Het oprichten van 2 sleufsilo’s op het
perceel gelegen aan de Driekooienweg 20 te
Evertsoord, door Mts. Rops-Linskens te
Evertsoord.
• Het gedeeltelijk vernieuwen van het
bedrijfsgebouw op het perceel gelegen aan
de Heuvelsestraat14 te Kronenberg, door
Montair Process Technology te Kronenberg.
• Het bouwen van een varkensstal op het
perceel gelegen aan de Industrieweg 22 te
Sevenum, door L. Verhaeg te Sevenum.
• Het vernieuwen van een stallingsruimte op
het perceel gelegen aan de Snelkensstraat 4A
te Sevenum, door Fr. Peeters te Sevenum.
• Het oprichten van een vogeltoren op het
perceel gelegen aan het Hoogbroek (doodlopende weg), door Stichting Knopen Lopen te
Sevenum.
• Het oprichten van een ooievaarsnest op het
perceel gelegen aan het Blakterbeekpark te
Sevenum, door Stichting Knopen Lopen.
• Het oprichten van een vogelkijkhut op het
perceel gelegen aan het Blakterbeekpark te
Sevenum, door Stichting Knopen Lopen.
• Het oprichten van een windmolen		op het
perceel gelegen aan het Blakterbeekpark te
Sevenum, door Stichting Knopen Lopen.
• Het oprichten van een hangende steen op het
perceel gelegen aan het Blakterbeekpark te
Sevenum, door Stichting Knopen Lopen.
• Het oprichten van een insectenhotel op het
perceel gelegen aan het Blakterbeekpark te
Sevenum, door Stichting Knopen Lopen.
• Het oprichten van een zonnewijzer op het
perceel gelegen aan het Blakterbeekpark te
Sevenum, door Stichting Knopen Lopen.
• Het oprichten van een garage/bergruimte
op het perceel gelegen aan de Veerweg 1 te
Lottum, door de heer J. Heijnen te Lottum.
• Het oprichten van een woonhuis (ruimte
voor ruimte woning) gelegen op het perceel
aan Zwaanen Heike te Lottum, door de heer
P.H.J. Custers te Lottum.
(Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 11 februari 2010.)
Degene wiens belang rechtstreeks bij een
besluit is betrokken kan ingevolge de Algemene
Wet Bestuursrecht daartegen bij Burgemeester
en Wethouders van Horst een bezwaarschrift
indienen binnen zes weken na de dag van
verzending van de betreffende vergunning.
Een bezwaarschrift schorst de werking van de
vergunning niet. De indiener van een bezwaarschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij
de Rechtbank Roermond (sector bestuursrecht,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Aan het indienen van een
dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.

Verleende sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende sloopvergunning is verleend:

• Het slopen van een kalverstal een opslagruimte voor machines op het perceel gelegen
aan de Driekooienweg 20 te Evertsoord,
door Mts. Rops-Linskens.
• Het slopen van een woning en schuur op het
perceel gelegen aan de Jacobs Poelsweg 36 te
America door de heer M. Mulders te America.
• Het gedeeltelijk slopen van een woonhuis op
het perceel gelegen aan de Horsterdijk 97 te
Lottum, door de heer J. Buiskool te Lottum.
• Het slopen van een varkensstal op het perceel
gelegen aan de Reindonkerweg 11 te Meterik,
door de heer J. Gooren te Meterik.
Deze sloopvergunningen zijn verstuurd
op 11 februari 2010

sende werking. Dit betekent dat het besluit
van de gemeenteraad in principe in werking
treedt daags na afloop van de beroepstermijn.
Indien binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om
een voorlopige voorziening bij de voorzitter
van de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat
op dat verzoek is beslist.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de afdeling
Ruimte (077 - 477 97 77).
Horst, 11 februari 2010.

Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken kan ingevolge de Algemene
wet bestuursrecht daartegen bij het College
van burgemeester en wethouders van Horst
aan de Maas een bezwaarschrift indienen, binnen zes weken na de dag van verzending van
de betreffende sloopvergunning. Een bezwaarschrift schorst de werking van de vergunning
niet. De indiener van een bezwaarschrift
kan tevens de 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 sloopvergunning kunt u inlichtingen
inwinnen bij de afdeling Vergunningen.
Horst, 11 februari 2010.
De waarnemend burgemeester,

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

Rectificatie publicatie
ontwerpbesluit
Hulsweg 6 Swolgen
Bij de publicatie van het voornemen van
burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas om medewerking
te verlenen aan een projectbesluit ex artikel
3.10 Wet ruimtelijke ordening en reguliere
bouwvergunning te verlenen voor:
het oprichten van een caravanstalling op het
perceel Hulsweg 6 te Swolgen, kadastraal
bekend gemeente Meerlo-Wanssum, sectie K,
nummer 195.

ir. C.H.C. van Rooij.

Bestemmingsplan
woningbouw locatie
Van Lier, WestsingelSchoolstraat te Horst
vastgesteld
Het plan betreft de ontwikkeling en
realisatie van een drietal vrijstaande
woningen op de kruising van de
Schoolstraat met de Westsingel in
Horst. Het plangebied, ook bekend
als het Van Lier-terrein strekt zich uit
over de percelen kadastraal bekend als
gemeente Horst aan de Maas, sectie M,
nummer 593 (gedeeltelijk) en 2654.
In de openbare vergadering van 2 februari
2010 is door de gemeenteraad van Horst aan
de Maas het bestemmingsplan woningbouw
locatie Van Lier te Horst vastgesteld.
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken ter voldoening aan het bepaalde
in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat met ingang van 17 februari 2010
voor de duur van zes weken het bestemmingsplan woningbouw locatie Van Lier, WestsingelSchoolstraat te Horst ter inzage ligt.
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen
zienswijzen ingediend.
Het plan ligt op de gebruikelijke openingstijden ter inzage in de informatiehoek van het
gemeentehuis (Wilhelminaplein 6 te Horst).
De openingstijden van de informatiehoek zijn
van maandag 09.00-12.00 uur en van
14.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van
09.00-12.00 uur en van 14.00-17.00 uur.
Daarnaast wordt het bestemmingsplan
gepubliceerd op de website www.horstaandemaas.nl.
Op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kunnen belanghebbenden
gedurende de hierboven gestelde termijn tegen
dit besluit beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EX ’s Gravenhage.
Een beroepschrift heeft echter geen schor-

is een fout gemaakt. Het ontwerpbesluit tot
verlening van ontheffing en bouwvergunning
en alle daarop betrekking hebbende stukken
liggen overeenkomstig afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht met ingang van
15 januari 2010 tot en met 25 februari 2010
voor een ieder ter inzage.
Horst, 11 februari 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, wnd. burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Evenementenvergunning
• Stichting OLS 2010 Grubbenvorst voor
het houden van diverse feestelijke activiteiten ten behoeve van het OLS 2010
Grubbenvorst dat gehouden wordt van
25 juni tot en met 11 juli 2010 op een
lokatie gelegen aan de Kromboschweg en
Californischeweg te Grubbenvorst.
U kunt de betreffende stukken inzien van
12 februari 2010 tot en met 12 maart 2010
tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kunt u over
deze aanvrage(n) mondeling of schriftelijk
een zienswijze naar voren brengen: mondeling bij de Afdeling Vergunningen en
schriftelijk bij het gemeentebestuur, t.a.v. de
Afdeling Vergunningen.

Exploitatievergunning
• Lo Solé, Mevr. Groenewegen voor het
exploiteren van een ijssalon, lunchroom aan
de Maasbreeseweg 1, 5975 BL te Sevenum.
U kunt de betreffende stukken inzien van
12 februari 2010 tot en met 26 februari
2010 tijdens de openstellingsuren van het
gemeentehuis. Gedurende deze termijn kunt
u over deze aanvrage(n) mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen:
mondeling bij de Afdeling Vergunningen en
schriftelijk bij het gemeentebestuur, t.a.v. de
Afdeling Vergunningen.

Carnavalsoptochten gemeente Horst aan
de Maas
Plaats optocht
Datum
Diverse scholen in
de gemeente
12 februari 2010
Horst
14 februari 2010
Meerlo
14 februari 2010
Sevenum
15 februari 2010
Swolgen
15 februari 2010
Tienray
15 februari 2010
Horst jeugdoptocht
15 februari 2010
Meterik
15 februari 2010
America
15 februari 2010
Melderslo
15 februari 2010
Broekhuizenvorst
14 februari 2010
Griendtsveen
16 februari 2010
Broekhuizen
16 februari 2010
Hegelsom
16 februari 2010

Milieu
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: Vleesvarkenshouderij
Aanvrager:
G. van Lipzig
Adres inrichting:
Patersstraat 26 b
Evertsoord
Datum aanvraag:
30 mei 2008 met
aanvulling op
17-7-2009, 12-11-2009
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage van 12
februari 2010 tot en met 25 maart 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. Voor meer
informatie of		wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u het beste contact
opnemen met de heer J. Huijs van de afdeling
Vergunningen via telefoonnummer
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 de afdeling
Vergunningen. Wanneer u het niet op prijs stelt
dat uw persoonlijke gegevens bekend worden
dan kunt u dat aangeven in uw brief waarin u
uw zienswijzen weergeeft.
Ingekomen brieven met zienswijzen en verslagen van mondeling ingebrachte zienswijzen
worden bij de andere stukken ter inzage gelegd.
Burgemeester en wethouders stellen de inrichtinghouder zo nodig in de gelegenheid om te
reageren op de zienswijzen.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de
zienswijzen bij het nemen van een definitief
besluit. Het instellen van beroep is slechts
mogelijk voor belanghebbenden. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden
verweten dat hij geen zienswijze tegen de ontwerpbeschikking naar voren heeft gebracht, kan
geen beroep instellen. Uit de bestuurspraktijk
blijkt vooral dat beroep kan worden ingesteld
als ook zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking zijn ingediend.
Bekendmaking ontwerpbeschikking
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: Paardenhouderij
Aanvrager:
Brendaris BV
Adres inrichting:
Boabelweg 10 Swolgen
Datum aanvraag:
5 november 2009
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 12 februari
2010 tot en met 25 maart 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. Voor meer informatie of wanneer
u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u het beste contact opnemen met de heer J.
Huijs van de afdeling Vergunningen via telefoonnummer 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 de afdeling Vergunningen. Wanneer u het
niet op prijs stelt dat uw persoonlijke gegevens
bekend worden dan kunt u dat aangeven in uw
brief waarin u uw zienswijzen weergeeft.
Ingekomen brieven met zienswijzen en verslagen van mondeling ingebrachte zienswijzen
worden bij de andere stukken ter inzage gelegd.
Burgemeester en wethouders stellen de inrichtinghouder zo nodig in de gelegenheid om te
reageren op de zienswijzen.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de zienswijzen bij het nemen van een definitief besluit.
Het instellen van beroep is slechts mogelijk voor
belanghebbenden. Een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs kan worden verweten dat hij 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.
Meldingen
Voor een aantal soorten bedrijven en bedrijfsactiviteiten is geen vergunning nodig op grond van de
Wet milieubeheer omdat zij vallen onder landelijk
vastgestelde algemene regels. Als een dergelijk
bedrijf of bedrijfsactiviteit wordt gestart of als er
een wijziging plaatsvindt moet dit worden gemeld
bij de gemeente. De gemeente moet deze meldingen bekend maken.
Bij de gemeente is een melding op grond van
Besluit		Landbouw binnengekomen. Deze
melding is,
Ingediend op:
13 Januari 2010
Betreft:
Melkrundveehouderij
Aanvrager:
M.J.J.M. Van Herpen
Adres inrichting: Zwarte Plakweg 86
te America

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
Activiteitenbesluit (algemene regels) milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
21 Januari 2010
Betreft:
Hoge Druk
Afleveringsstation
Aanvrager:
Enexis BV
Adres Inrichting: Krienestraat 2
Broekhuizenvorst
Ter inzage en nadere informatie
De stukken die betrekking hebben op deze bekendmaking liggen ter inzage van 12 februari
2010 tot en met 11 maart 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 9.00 uur
tot 17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer
u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u het beste contact opnemen met de heer
J. Huijs van de afdeling Vergunningen via
telefoonnummer 077 - 477 97 77.
Bekendmaking melding in het kader van
de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet (meer) 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
Activiteitenbesluit Deze melding is,
Ingediend op:
6 januari 2010
Betreft:
Verandering van warmte/
kracht installatie
Aanvrager:
Maatschap Janssen
Adres Inrichting:
Vondersestraat 59 Horst
Een melding in het kader van het
Activiteitenbesluit Deze melding is,
Ingediend op:
1 februari 2010
Betreft:
Naamsverandering
Aanvrager:
Essent Warmte bv.
Adres Inrichting: Graafsebosweg 5 America
Een melding in het kader van het
Activiteitenbesluit Deze melding is,
Ingediend op:
1		februari 2010
Betreft:
Naamsverandering
Aanvrager:
Essent Warmte bv.
Adres Inrichting: Hofweg 28 America
Een melding in het kader van het
Activiteitenbesluit Deze melding is,
Ingediend op:
21 januari 2010
Betreft:
Trainingslocatie
Scheidsrechtersvereniging
Aanvrager:
Scheidsrechtervereniging
Horst-Venray
Adres Inrichting: Wittebrugweg 7 Horst

Attenties bij
verjaardagen
en huwelijksjubilea van
burgers
Elders op deze gemeentepagina's treft u
een foto aan die gemaakt is tijdens het
bezoek van de burgemeester aan mevrouw
Rögels-Bouten die afgelopen vrijdag 100 jaar
werd.
De gemeente schenkt speciale aandacht
aan burgers die 90, 95 en 100 jaar of ouder
worden. Ook aan huwelijksjubilea van 50,
60 en 70 jaar wordt door de gemeente extra
aandacht geschonken.
Door de toename van het aantal inwoners van
de nieuwe gemeente Horst aan de Maas kan
deze extra aandacht helaas niet altijd gepaard
gaan met een persoonlijk bezoek van de
burgemeester.

Sluiting
gemeentehuis
tijdens
Carnaval
In verband met Carnaval zijn het gemeentehuis
en de afdeling Gemeentewerken gesloten op
maandag 15 februari en dinsdag 16 februari
2010.
Burgerlijke stand is beide dagen tussen 10.30
en 11.30 uur bereikbaar onder telefoonnummer
06 - 53355973, uitsluitend voor het maken van
afspraken voor het doen van geboorte- en/of
overlijdensaangiften.

Aqua Varia
Een zeer gevarieerde les!

Op zoek naar een leuke afwisselende les
waarin diverse vormen van Aqua fitness aan
bod komen? Doe dan vrijblijvend mee met
Aqua Varia!

Ter inzage en nadere informatie
De stukken die betrekking hebben op deze
bekendmaking liggen ter inzage met ingang van
12 februari 2010 tot en met 11 maart 2010
in de informatiehoek van het gemeentehuis,
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden
van de informatiehoek zijn: ma. t/m vr. van
08.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie of
wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt
inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling
Vergunningen, tel. 077 - 477 97 77.

Ter inzage en nadere informatie
De stukken die betrekking hebben op deze bekendmaking liggen ter inzage van 12 februari
2010 tot en met 11 maart 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. Voor meer informatie of
wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt
inzien, kunt u het beste contact opnemen met de
heer J. Huijs van de afdeling Vergunningen via
telefoonnummer 077 - 477 97 77.

Beroepmogelijkheden
Burgemeester en Wethouders hoeven geen besluit
te nemen over deze melding. Zodoende gelden
hiervoor dus ook geen beroepmogelijkheden.

Beroepmogelijkheden
Burgemeester en wethouders hoeven geen besluit
te nemen over deze melding. Zodoende gelden
hiervoor dus ook geen beroepmogelijkheden.

Kosten
Per les € 4,20
U kunt ook voordelig gebruik maken van een
10- of 25-badenkaart!

Bekendmaking melding in het kader van
de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet (meer) vereist. Voor deze inrichtingen gelden algemene regels, die nodig zijn ter

Horst, 11 februari 2010.

Wanneer?
Dag/Tijd
Woensdag
9:00-9:45 uur

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

Dit is een combinatie van o.a.
AquaJoggen,Trimzwemmen, Hydro-Riding
en Aquarobics. Er wordt gevarieerd in zowel
lesprogramma als waterdiepte.
Iedere week worden er een of meerdere
van deze vormen aangeboden waarbij
regelmatig op muziek wordt gewerkt.
Doel
• Veelzijdig bewegen.
• Opbouwen en verbeteren van uw conditie.

Bad
Afwisselend in zowel
Recreatiebad als
Wedstrijdbad

Bekendmakingen
Wet Ruimtelijke
Ordening
Verleende bouwvergunning met
projectbesluit artikel 3.10 van de Wet
ruimtelijke ordening Americaanseweg
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend dat zij
een projectbesluit op grond van artikel 3.10
Wet ruimtelijke ordening hebben genomen
en bouwvergunning hebben verleend aan
de heer H.P.F. van den Bekerom, voor het
oprichten van een woonhuis op het perceel
Americaanseweg ong.te Horst, kadastraal
bekend gemeente Horst, sectie M, nr 1178.
Belanghebbenden, die het met het bovenstaande besluit niet eens zijn, kunnen binnen zes
weken na verzending van het besluit beroep
instellen bij de rechtbank Roermond, 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.
Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kan daarnaast een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter
van deze rechtbank. Aan deze procedure zijn
kosten verbonden.
De bekendmaking van het besluit vindt tevens
plaats op onze website én in de staatscourant.
De verleende bouwvergunning en het projectbesluit, kunnen op afspraak worden ingezien.
Tevens zijn het besluit en de bijbehorende
stukken vanaf 12 februari t/m 26 maart 2010
te raadplegen op onze website, www.horstaandemaas.nl.
Vastgesteld projectbesluit artikel
3.10 van de Wet ruimtelijke ordening
Molengatweg
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend dat zij
een projectbesluit op grond van artikel 3.10
Wet ruimtelijke ordening hebben genomen,
voor het oprichten van een woonhuis op het
perceel Molengatweg ong., kadastraal bekend
gemeente Horst, sectie N, nrs 2124 en 2037.
Belanghebbenden, die het met het bovenstaande besluit niet eens zijn, kunnen binnen
zes weken na verzending van het besluit
beroep instellen bij de rechtbank Roermond,
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.
Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kan daarnaast een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter
van deze rechtbank. Aan deze procedure zijn
kosten verbonden.
De bekendmaking van het besluit vindt tevens
plaats op onze website én in de staatscourant.
Het projectbesluit, kan op afspraak worden ingezien. Tevens zijn het besluit en de
bijbehorende stukken vanaf 12 februari t/m
26 maart 2010 te raadplegen op onze website,
www.horstaandemaas.nl.
Projectbesluiten ex art. 3.10 Wro en
verleende reguliere bouwvergunningen
Broekstraat 1 in Broekhuizenvorst en
Crommentuijnstraat 51 in Meterik
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas maken bekend dat zij reguliere bouwvergunning hebben verleend en op grond van
artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening een
projectbesluit hebben vastgesteld voor:
• Het splitsen van de boerderij in twee
woningen voor de heer G.H.M. Verhaegh,
op het perceel kadastraal bekend gemeente Broekhuizen, sectie D, nummer
923, plaatselijk bekend Broekstraat 1 in
Broekhuizenvorst.

• Het verbouwen van een deel van de langgevelboerderij tot groepsaccommodatie voor
mevrouw C.J.J. Peeters-Verstappen op het
perceel kadastraal bekend gemeente Horst,
sectie L, nummer 1281, plaatselijk bekend
Crommentuijnstraat 51 in Meterik.
Belanghebbenden die ten aanzien van de ontwerpprojectbesluiten en de ontwerpbesluiten
tot verlenen van reguliere bouwvergunning
(tijdig) zienswijzen hebben ingediend alsmede
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten dat zij met betrekking
tot de ontwerpprojectbesluiten en de ontwerpbesluiten tot het verlenen van reguliere
bouwvergunning geen dan wel niet tijdig
een zienswijze hebben ingebracht, kunnen
tegen deze projectbesluiten en de reguliere
bouwvergunningen een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Roermond,
sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond. De termijn voor het indienen van
een beroepschrift is zes weken en deze termijn
vangt aan met ingang van de dag na die
waarop de projectbesluiten en de verleende
reguliere bouwvergunningen ter inzage is
gelegd (artikel 6:8, lid 4 Awb).
Het indienen van een beroepschrift schort de
werking van de projectbesluiten en de bouwvergunningen 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 besluiten tot vaststelling van de projectbesluiten en verlening van de reguliere
bouwvergunningen worden openbaar bekend
gemaakt. De kennisgeving van de projectbesluiten wordt overeenkomstig artikel 3.11, lid
2 Wro, juncto artikel 3.8, lid 3 Wro geplaatst
in het gemeentelijk huis-aan-huis blad, in de
Staatscourant en op de gemeentelijke website.
De projectbesluiten en de reguliere bouwvergunningen met bijbehorende stukken liggen
met ingang van 17 februari 2010 tot en met 30
maart 2010 ter inzage in de informatiehoek
van het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in
Horst.
De projectbesluiten en de bouwvergunningen
treden overeenkomstig artikel 3.8, lid 5 Wro in
werking met ingang van de dag na afloop van
de beroepstermijn. De bouwvergunningen zijn
pas onherroepelijk als er na het verstrijken van
de beroepstermijn van zes weken geen beroep
is ingesteld.
Ontwerpprojectbesluit ex art. 3.10 Wet
ruimtelijke ordening realisatie RvR
kavel, St. Jorisweg ong. te Hegelsom
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend voornemens te zijn om een
projectbesluit ex artikel 3.10 Wet ruimtelijke
ordening te nemen voor:
• Het realiseren van een Ruimte voor Ruimte
kavel voor één woning op het perceel kadastraal bekend Horst, sectie T, nummer 971
(ged.), plaatselijk bekend St. Jorisweg ong. te
Hegelsom.
Ingevolge artikel 3.11 Wet ruimtelijke ordening		
en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht
ligt het ontwerpprojectbesluit met de bijbehorende stukken met ingang van vrijdag
12 februari 2010, tijdens de kantooruren,
gedurende een periode van zes weken ter inzage
in het gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst. Het ontwerpbesluit
en de bijbehorende stukken zijn tevens vanaf
12 februari 2010 te raadplegen op onze website
(www.horstaandemaas.nl).
Gedurende de periode van zes weken kunnen
met betrekking tot het ontwerpbesluit tot het
buiten toepassing verklaren van het bestemmingsplan middels het nemen van een projectbesluit, mondeling of schriftelijk, gemotiveerde
zienswijzen worden ingediend bij het college
van burgemeester en wethouders, Postbus
6005, 5960 AA Horst.

Deze bekendmaking van het ontwerpprojectbesluit vindt, behalve in het huis-aan-huis blad
en op de gemeentelijke website		(www.horstaandemaas.nl), ook plaats in de Staatscourant
en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
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
“Venrayseweg” voor het gebruiken van de
woning als vakantievilla voor een periode
van 5 jaar aan de Venrayseweg 151 te Horst,
kadastraal bekend Horst, sectie O, nummer
1353. Het definitieve besluit is verzonden op
11 februari 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit
is betrokken kan een beroepsschrift indienen
binnen zes weken na de dag van verzending
van het betreffende besluit met ontheffing 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 besluit met ontheffing 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
College van burgemeester en wethouders zijn
voornemens om met toepassing van artikel 3.22
Wet ruimtelijke ordening (Wro) ontheffing te
verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan “Park de Peelbergen”, voor het oprichten
van een tijdelijke stacaravan (met een instandhoudingstermijn van 3 jaar) op het adres Jacob
Poelsweg 36, 5966 RB America, kadastraal
bekend Horst, sectie F, nummer 2.879.
Het ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing
en bouwvergunning en alle daarop betrekking
hebbende stukken ligt overeenkomstig artikel
3.24 Wro juncto afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht met ingang van 11 februari
2010 tot en met 24 maart 2010 voor een ieder
ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 8.00
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 bij het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 6005, 5900 AA Horst of
mondeling bij het team Vergunningen.
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening en ontwerpbesluit lichte bouwvergunning
College van burgemeester en wethouders zijn
voornemens om met toepassing van artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening (Wro) ontheffing te
verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan “Maaskernen”, voor het oprichten van een
berging met carport op het adres Middelreuvelt
23, 5971 DE Grubbenvorst, kadastraal bekend Grubbenvorst, sectie C, nummer 6.110.
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 artikel 3.24 Wro juncto afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met
ingang van 11 februari 2010 tot en met
24 maart 2010 voor een ieder ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 8.00
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 bij het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 6005, 5900 AA Horst of
mondeling bij het team Vergunningen.
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening en ontwerpbesluit lichte bouwvergunning
College van burgemeester en wethouders
zijn voornemens om met toepassing van
artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening (Wro)
ontheffing te verlenen van het bepaalde in het
bestemmingsplan “Kloosterterrein Tienray”,
voor het oprichten van een klimrek op het
adres Kloosterstraat 10, 5865 AA Tienray,
kadastraal bekend Meerlo, sectie C, nummer
2249.
De aanvraag om lichte bouwvergunning
voldoet aan de criteria vermeld in artikel 4.1.1,
lid 1, onder d 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 artikel 3.24 Wro juncto afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met		
ingang van 11 februari 2010 tot en met 24
maart 2010 voor een ieder ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 8.00
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 bij het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 6005, 5900 AA Horst of
mondeling bij het team Vergunningen.
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening en ontwerpbesluit reguliere bouwvergunning
College van burgemeester en wethouders zijn
voornemens om met toepassing van artikel
3.23 Wet ruimtelijke ordening (Wro) ontheffing te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Hoogveldoost en Melderslosche Weiden”, voor het
oprichten van een stallingsruimte op het adres
Songertweg 2, 5961 NG Horst, kadastraal
bekend Horst, sectie C, nummer 3.636.
De aanvraag om reguliere 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 artikel 3.24 Wro juncto afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht met ingang
van 11 februari 2010 tot en met 24 maart 2010
voor een ieder ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 8.00
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 bij het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 6005, 5900 AA Horst of
mondeling bij het team Vergunningen.
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening en ontwerpbesluit lichte bouwvergunning
College van burgemeester en wethouders
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
vergroten/verbouwen van een woonhuis op
het adres Stoktstraat 7a, 5961 TN		Horst,
kadastraal bekend gemeente Horst, sectie R,
nummer 6.
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 artikel 3.24 Wro juncto afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met
ingang van 11 februari 2010 tot en met 24
maart 2010 voor een ieder ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 8.00
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 bij het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 6005, 5900 AA Horst of
mondeling bij het team Vergunningen.
Ontheffing ex artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening
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 “Kern Sevenum”,
voor het vestigen van een kapsalon op het
adres Koekersestraat 81 te Sevenum,
kadastraal bekend gemeente Sevenum, sectie
L, nummer 2187 (ged.).
De aanvraag voldoet aan de criteria vermeld
in artikel 4.1.1., lid 1, onder i Besluit ruimtelijke ordening (Bro) om met toepassing van
artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening (Wro)
ontheffing te kunnen verlenen.
Het ontwerpbesluit, het verzoek en andere
daarop betrekking hebbende stukken liggen
ter inzage vanaf 12 februari 2010 t/m 25
maart 2010 voor een ieder:
- op maandag tot en met vrijdag van 09.00
tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur, ter
inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis van Horst aan de Maas;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen, gedurende de ter inzage termijn van
zes weken, schriftelijk aan ons college van
burgemeester en wethouders, Postbus 6005,
5960 AA Horst, worden ingediend of mondeling bij de afdeling Vergunningen, enkel door
belanghebbenden.
Ontheffing ex artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening
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”
Sevenum en de bestemming “Bedrijf” met
de aanduiding “gb (garagebedrijf)”, voor het

vervangen van een ebstaande tuinbouwkas
door een kleinere opslagruimte op het adres
Maasbreeseweg 70 te Sevenum, kadastraal
bekend gemeente Sevenum, sectie L, nummer
1297.
De aanvraag 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, het verzoek en andere
daarop betrekking hebbende stukken liggen
ter inzage vanaf 12 februari 2010 t/m 25 maart
2010 voor een ieder:
- op maandag tot en met vrijdag van 09.00
tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur, ter
inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis van Horst aan de Maas;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen,
gedurende de ter inzage termijn van zes weken,
schriftelijk aan ons college van burgemeester
en wethouders, Postbus 6005, 5960 AA Horst,
worden ingediend of mondeling bij de afdeling
Vergunningen, enkel door belanghebbenden.
Verleende bouwvergunning en
ontheffing ex artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas hebben besloten om bouwvergunning te
verlenen en met toepassing van artikel 3.23 van
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ontheffing te
verlenen van het bepaalde in:
• het bestemmingsplan “Buitengebied 1997”
voor het oprichten van een WKK-ruimte en
het plaatsen van een buffer en een koeler
bij het glastuinbouwbedrijf op het adres
Denenweg 9, 5962 NC in Melderslo,
kadastraal bekend gemeente Horst, sectie T,
nummer 1332.
De aanvraag om reguliere bouwvergunning
voldoet aan het bepaalde in artikel 4.1.1, lid 1,
onder f van het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) om met toepassing van artikel 3.23, lid
1 Wro ontheffing van het bestemmingsplan te
kunnen verlenen.
Het besluit tot verlening van ontheffing en
bouwvergunning ligt met ingang van vrijdag
12 februari 2010 gedurende een periode van
zes weken ter inzage in de informatiehoek
van het gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst.
Belanghebbenden kunnen tegen de verleende
ontheffing en bouwvergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank
Roermond, sector bestuursrecht, Postbus 950,
6040 AZ in Roermond. De termijn voor het
indienen van een beroepschrift vangt aan met
ingang van de dag na die waarop het besluit ter
inzage is gelegd.
Het indienen van een beroepschrift schort
de werking van het besluit niet op. Indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist, kan gelijktijdig met het
indienen van een beroepschrift een verzoek
om voorlopige voorziening worden ingediend
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
Op grond van artikel 6:13 van de Algemene wet
bestuursrecht kan geen beroep bij de administratieve rechter worden ingesteld door een
belanghebbende aan wie redelijkerwijze kan
worden verweten dat hij/zij geen zienswijze als
bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene Wet
bestuursrecht naar voren heeft gebracht.
De kennisgeving van dit besluit vindt ook plaats
op de gemeentelijke website www.horstaandemaas.nl.
Ontwerpontheffing artikel 3.23 Wro en
ontwerpbouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas zijn voornemens om reguliere bouwvergunning te verlenen en met toepassing van
artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening

(Wro) ontheffing te verlenen van het bepaalde in:
• Het bestemmingsplan “Buitengebied
1997” voor het verlengen van een ligboxenstal bij het rundveebedrijf op het
adres Crommentuijnstraat 46, 5964 NN in
Meterik, kadastraal bekend gemeente Horst,
sectie L, nummer 1275.
De aanvraag om reguliere bouwvergunning
voldoet aan het bepaalde in artikel 4.1.1, lid 1,
onder f van het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) om met toepassing van artikel 3.23
Wro ontheffing van het bestemmingsplan te
kunnen verlenen.
• Het bestemmingsplan “Peelkernen” voor het
oprichten van een garage/hobbyruimte op het
adres St. Jansstraat 27, 5964 AB in Meterik,
kadastraal bekend gemeente Horst, sectie O,
nummer 353.
De aanvraag om reguliere bouwvergunning
voldoet aan het bepaalde in artikel 4.1.1, lid 1,
onder a van het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) om met toepassing van artikel 3.23 Wro
ontheffing van het bestemmingsplan te kunnen
verlenen.
De ontwerpbesluiten tot verlening van ontheffing en bouwvergunning en alle daarop betrekking hebbende stukken liggen overeenkomstig
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
met ingang van 12 februari 2010 tot en met
25 maart 2010 2010 voor een ieder ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur in de informatiehoek in het gemeentehuis van Horst
aan de Maas, Wilhelminaplein 6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Belanghebbenden kunnen gedurende de ter
inzage termijn tegen de ontwerpbesluiten tot
verlening van ontheffing en bouwvergunning
zienswijzen kenbaar maken, schriftelijk bij
het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 6005, 5900 AA Horst of mondeling bij
de afdeling Vergunningen.
Vrijstellingsprocedure ex artikel 19,
lid 2 Wet ruimtelijke ordening In de Riet
te Horst.
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend dat zij
hebben besloten vrijstelling te verlenen op
grond van artikel 19a lid 2 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening van het bestemmingsplan
“Woongebieden” voor het veranderen van delen
van voortuinen en openbaar groen in openbare
parkeerplaatsen aan de straten In de Riet,
Weisterbeekstraat, Schansstraat en Vijverlaan,
in het kader van de revitaliseringsplannen voor
de wijk In de Riet te Horst.
Belanghebbenden, die het met het bovenstaande besluit niet eens zijn, kunnen binnen zes
weken na bekendmaking van het besluit beroep
instellen bij de rechtbank Roermond, 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.
Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kan daarnaast een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter
van deze rechtbank. Aan deze procedure zijn
kosten verbonden.
Het besluit met de bijbehorende stukken ligt
met ingang van 12 februari 2010, tijdens kantooruren, gedurende een periode van zes weken
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 12 februari 2010 te raadplegen op
onze website, www.horstaandemaas.nl.
Verleende vrijstelling ex artikel 19, lid 1
Wet ruimtelijke ordening
Het college van burgemeester en wethouders
heeft besloten om met toepassing van artikel
19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan “Buitengebied 1997” en het inmiddels
vastgestelde (d.d. 6 oktober 2009) nieuwe
bestemmingsplan “Buitengebied” ten behoeve
van:
het oprichten van een ruimte voor ruimte woning op het perceel kadastraal bekend gemeente Horst, sectie T, nummer 971,		plaatselijk
bekend als de St. Jorisweg ongenummerd te
Horst, conform de bij het verzoek behorende
ruimtelijke onderbouwing.
Het vrijstellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage met ingang van
11 februari 2010 gedurende zes weken ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis,
Wilhelminaplein 6 te Horst en wel op maandag van 09.00 tot 19.00 uur en op dinsdag tot
en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Aanlegwerkzaamheden/bouwrijp
maken
Voor zover het vrijstellingsbesluit ziet op het
verrichten van diverse uitvoeringswerkzaamheden ten behoeve van het bouwrijp maken
van de kavel kunnen belanghebbenden op
grond van artikel 8:1 en artikel 6:8, lid 4 van
de Algemene wet bestuursrecht, binnen de
termijn van zes weken, die aanvangt met
ingang van de dag na die waarop dit besluit
ter inzage is gelegd, beroep indienen bij de
Rechtbank Roermond, sector Bestuursrecht,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het beroepschrift moet zijn gedateerd, gemotiveerd
en ondertekend en zijn voorzien van een
kopie van het besluit waartegen het beroep
is gericht. Aan deze procedure zijn kosten
verbonden. Meer informatie over de beroepsprocedure kunt u verkrijgen bij de rechtbank
Roermond, tel. 0475-352222 of via www.
rechtspraak.nl.
Wanneer er sprake is van een spoedeisend
belang kunt u daarnaast een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter
van deze rechtbank. Aan het indienen van
een dergelijk verzoek zijn eveneens kosten
verbonden.
Beroep kan alleen worden ingesteld door:
- Een belanghebbende die een zienswijze heeft
ingediend tegen het eerdere ontwerpbesluit;
- Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze heeft ingediend tegen het eerdere
ontwerpbesluit.
Bouwwerkzaamheden
Voor zover het vrijstellingsbesluit ziet op het
bouwen als bedoeld in de Woningwet ten
behoeve van de realisering van de ruimte voor
ruimte woning waarvoor tevens een bouwvergunning noodzakelijk is, kan er gelet op het
bepaalde in artikel 49, lid 5 van de Woningwet
géén afzonderlijk bezwaarschrift tegen dit
vrijstellingsbesluit worden ingediend omdat
er nog een beslissing op de bouwaanvraag
volgt. Indien u het niet eens bent met dit
vrijstellingsbesluit voor zover het ziet op het
bouwen als bedoeld in de Woningwet, zult u
pas		nadat de beslissing op de bouwaanvraag
is genomen - en dus tegelijk met het indienen
van een bezwaarschrift tegen de beslissingen op de bouwaanvraag - bezwaar kunnen
maken. Nadat er een beslissing op de bouwaanvraag is genomen, zal dit gepubliceerd
worden waarbij de rechtsbeschermingsmiddelen zullen worden vermeld.
Horst, 11 februari 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, wnd. burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Kinderen nog geen 16 jaar?
Ook geen scheutje alcohol!

Fiëstelike ontvangst
vân de Prinse door
‘t Gemaentebesteur
Program

Organisasie vaan ‘t hiële programma is
dit joar in hande vaan CV d’n Dreumel oet
Horst. Zeej zulle oow verrasse…

Het kan je zo maar gebeuren. Je staat daar in je konijnenpak met een stel vrienden en hun kinderen te genieten van al dat moois om je heen.
Je favoriete carnavalschlager zet als vanzelf je hele lijf in beweging en je buurman komt weer eens langs met een plateautje bier. Je zoon van
14 jaar (niet te onderscheiden van jou, want hij is even lang en draagt hetzelfde konijnenpak) neemt als vanzelf een glas van het plateau.
Denk je dan onmiddellijk aan dat “uh-uh” (mag niet!) uit die tv-spot. Of laat je het gaan?

Presentatie namens de gemaent
Theo Hermans

Vasteloaveszoondâg um 10.15 oor
in de Mérthal in Horst, Gasthoesstraot 30
Um Eure Hoëghede te iëre, waere op
vasteloavendszoondâg 14		fibberwarie
um 10.15 oor in en oapenbare plechtigheid de Prinse Karneval in de Mérthal in
Horst ontvange. D’n burgemeister zal doa
mit goodvinge vân ‘t gemaentebesteur
zien gezag oaver de Hiërlikheid Hôrs
gemaentebesteur zien gezag oaver de
Hiërlikheid Hôrs wies Aswoensdâg oaverdrage aan de Prinse der Dreumels, Turftreiers, Tuuteköp, Vlasköp, Meulewiekers,
Klotbultjes, Blauwpoët, Kreye, Pegge,
Plaggehouwers, Ezelsköp, Kroeënekrane
& Pieëlhaze, Vöskes, Bök en Geite.		

Wist u, dat carnaval naast de feestdagen en de
zomervakantie één van de meest gebruikelijke
momenten is, waarop kinderen hun eerste glas
alcohol drinken? Dat is logisch, want alcohol
en carnaval zijn sterk met elkaar verbonden.
De sociale controle is laag en de sfeer is erg
losjes.
Veel ouders denken, dat zij zelf ook jong
begonnen met drinken en dat dit vaak met
carnaval begon. Maar denk eens na: zat u toen
niet al in de hoogste klas of in militaire dienst?

Het klinkt als een open deur, maar het moment
waarop een kind het eerste glas drinkt, is de
start van een patroon van vaker en steeds
meer drinken. Gemiddeld is een kind na dat
eerste glas binnen anderhalf jaar voor het eerst
dronken.
Alcoholgebruik is erg schadelijk voor jongeren
in de groei. Hun hersenen ontwikkelen zich
nog en alcohol beïnvloedt deze ontwikkeling
sterk.

Wat kunt u doen?
• Spreek van tevoren af dat uw kind tijdens het
carnaval niet drinkt.
• Maak ook met de volwassenen met wie u op
stap gaat de afspraak, dat zij uw kind geen
alcohol aanbieden.
• Ook een scheutje alcohol in de 7-up geeft al
het idee dat alcohol best kan op deze leeftijd!
• Blijkt bij thuiskomt dat uw kind toch gedronken heeft, geef dan duidelijk aan dat u daar
niet van gediend bent.

Mit gepast vertoën aanvaarde Eure
Hoëghede doamei de hiërschappeej oaver
eur Prinsdomme. En illuster gezelschap
vân magistroate, oaverhede, karnevaleske hoëgwaardigheidsbekliëders,
boorebroedspare, ald prinse, muzikante
en vastelaovendvierders zulle door eur
presentie beej dees belangwekkende gebeurtenis oêting gaeve aan eur geveules
vân respekt vur en verbondenheid mit ‘t
prinselik beweend.
‘t College vân burgemeister en wethalders,
De sikkretaris
Alwin ter Voert

D’n burgemeister
Kees van Rooij

Hebt u een verdachte situatie laat dit ons dan weten op het nummer
0900-8844 (lokaal tarief).
U kunt ook terecht op het politiebureau van de basiseenheid Horst van
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 17.00 uur.
Voor meer informatie en beveiligingstips zie www.waakvoorinbraak.nl

De politie houdt u op
de hoogte van inbraken!
Gezamenlijk het aantal woninginbraken terugdringen.
Dat is wat de vijf gemeenten in het politiedistrict Venray samen met de
politie, het Openbaar Ministerie, de woningbouwcorporaties Destion,
Wonen Horst, Wonen Venray en Mooiland Maasland, de Rabobank,
Interpolis, vertegenwoordigers uit de bouwwereld en de provincie
Limburg willen bereiken met het project ‘Waak voor inbraak’.
Zij hebben een actieplan samengesteld bestaande uit dertien acties
om dit te realiseren. Een van de acties is het project Hekwerk.
Met deze actie laat de politie u weten waar en wanneer er een woninginbraak heeft plaatsgevonden in de regio.
De politie geeft ook aan hoe de inbreker in de woning is gekomen.
Deze informatie is regelmatig in de gemeentelijke rubriek van deze
krant te lezen. Daarbij geeft de politie iedere keer een preventietip om
inbrekers buiten de deur te houden.

De politie heeft ook uw medewerking nodig!

Tip van de week: Zorg dat uw woning is voorzien van goedgekeurd en
gecertificeerd hang- en sluitwerk op ramen, deuren en lichtkoepels.

Woninginbraken tussen 1.01.10 en 31.01.10 in de gemeente Horst aan de Maas.

Locatie

Datum Tijdstippen

Werkwijze

Horst,
Berkelstraat

13.01.10 - 18.30 - 08.00 uur
14.01.10

Vermoedelijk via een
valse sleutel

Sevenum,
Wilhelminastraat

16.01.10

10.05 - 20.30 uur

Openbreken deur
(poging)

Sevenum,
Den Eigen

16.01.10

15.45 - 20.15 uur

Openbreken keukenraam

Horst,
Hertog Arnoldlaan

16.01.10

14.30 - 20.00 uur

Openbreken keukenraam

Horst,
Slooyerbroek

26.01.10

11.50 - 12.30 uur

Openbreken raam

Vernieuwing zwemlessen in
zwembad De Berkel!
Vanaf 22 februari start zwembad De Berkel
met een vernieuwd lessysteem voor het
Zwem-ABC.

worden veel oefeningen op een speelse manier
aangeboden die aansluit bij de belevingswereld
van kinderen.

De Zwemposter
De groepen worden uitgebreid met een extra
niveau en alle groepen krijgen een dierennaam
met een bijpassende kleur. De leerlingen krijgen
een leuke poster waarop alle dieren terug te
vinden zijn. Als ze klaar zijn voor een volgende
groep krijgen ze een gekleurde sticker om op
hun poster te plakken. Zo komen ze stapje voor
stapje dichterbij hun A diploma.

De leerlingen zwemmen een maal per week 45
minuten. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om
meerdere malen per week te zwemmen.
Tijdens de zwemles dragen de kinderen een
polsbandje in de kleur van de groep waarin ze
zwemmen. Hierdoor is voor de zwemonderwijzers in een oogopslag duidelijk in welk niveau
uw kind zwemt.

Werkwijze
Plezier in het water staat voorop, daarom

De maximale groepsgrootte in niveau 1, 2 en
3 wordt verlaagd. Ook zwemmen de leerlingen
eerder in het traject in dieper water.

Niveau/Kleur
Plaats Lesstof
Groep1
Eendjes
geel
recreatiebad Watergewenning/
drijven
Groep 2
Kikkers
groen
recreatiebad Beenslagen
aanleren/
begin armslag
Groep 3
Zeehonden
oranje
recreatiebad Verbeteren alle
slagen
Groep 4
Dolfijnen
paars
wedstrijdbad Oefenen met en
zonder kurkjes
Groep 5
Walvissen
blauw
wedstrijdbad Opleiden voor
diploma A, B, C
Starten
Kinderen starten in niveau 1, de Eendjes. Na
ca. 5 lessen zijn de meeste kinderen helemaal
watervrij en kunnen ze drijven op buik en rug.
Ze behalen dan hun eerste sticker en gaan naar
niveau 2, de Kikkers. Ook hier kunnen ze weer
een sticker verdienen waarna ze in niveau 3, de
Zeehonden verder oefenen. Vervolgens door
naar niveau 4, de Dolfijnen en als laatste niveau
5, de Walvissen.
De inschrijfleeftijd blijft voorlopig vanaf 5 jaar. In
de toekomst gaat dit naar beneden.
Proef- en diploma zwemmen
Op woensdag tussen 15.30 en 17.00 uur is er
afwisselend proef- en diplomazwemmen. Op het
moment dat een leerling alle nodige vaardighe-

den beheerst krijgt het een oproep om te komen
proefzwemmen. Gaat dit goed, dan mag het
daarna diplomazwemmen.
Extra
Leerlingen mogen vanaf het moment dat ze
ingeschreven staan gratis komen recreatief
zwemmen/oefenen op woensdag van 12.00 tot
15.30 uur en op zaterdag van 14.00 tot 18.00
uur. M.u.v. de zomervakantie. Het kind moet
onder begeleiding zijn van een betalende volwassene en de geldige zwempas tonen.
MEA zwemles
Naast de reguliere lessen bieden we op zaterdagochtend zwemlessen voor kinderen die
om uiteenlopende redenen moeite hebben om
het zwemmen te leren. In deze groepen zitten
maximaal 5 leerlingen. MEA staat voor Met
Extra Aandacht.
Voor de lessen die vanaf 22 februari starten
kunt u uw kind (vanaf 5 jaar)nog inschrijven
aan de kassa van het zwembad!
Kosten
Inschrijving:
Paskosten (eenmalig)
Zwemles 9 lessen (¾ uur)
Zwemles 10 lessen (¾ uur)
MEA 10 lessen van (¾ uur)
Proef en Diploma zwemmen samen

€ 5.00
€ 5.00
€ 63.50
€ 70.55
€ 95.25
€ 17.00

Voor informatie kunt u terecht bij de kassa van
het zwembad of u kunt ons bellen.
Zwembad De Berkel
Kranestraat 14, 5961 GZ Horst
Telefoonnummer: 077 - 477 97 25

Op vrijdag 5 februari vierde mevrouw Rögels-Bouten haar honderdste verjaardag. Waarnemend burgemeester Kees
van Rooij verraste haar met een bloemetje.

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

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

Informatiehoek
Geopend:
Maandag 09.00 - 12.00 en van 14.00 - 19.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 en van
14.00 tot 17.00 uur.
Op afspraak:
Buiten de openingstijden kunt u tijdens
kantoor-uren terecht na afspraak.
Gemeentewerf
Americaanseweg 43, 5961 PC Horst,

tel. 077 - 477 95 10.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
07.30 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur.
Storingsnummer: tel. 06 - 23498249
(16.00 - 07.30 uur en in het weekend).
Regionale team handhaving
Regionaal team handhaving houdt toezicht op
naleving van de regels. Het gaat onder andere om
regels voor bouwen, ruimtelijke ordening, milieu
en brandveiligheid en de regels van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV).
Telefonische bereikbaarheid tijdens kantooruren:
0478 - 52 33 33 (gemeentehuis Venray).
Buiten kantooruren bij spoedgevallen:
politie, tel. 0900 - 88 44. Postadres:		Afdeling
Veiligheid en handhaving, p.a. gemeente
Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. E-mail:
gemeente@venray.nl t.a.v. afdeling Veiligheid en
Handhaving.

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

kom!

RAADSFEITEN

raadscommissies
ingesteld

editie 11 februari 2010

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering van 2 februari 2010
onttrekken aan het openbaar verkeer. Er is één
weggedeelte dat tot het grondgebied van Horst
aan de Maas behoort. De raad stemde in met

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 2 februari ingestemd met de
instelling van twee raadscommissies:
de commissies Ruimte en Samenleving.

het verzoek van Veiling ZON.
Schadevergoeding WRO E.G. van Kampen
De gemeenteraad stemde in met het advies

In de commissies vormen de raadsfracties
hun mening. Hier worden vraagstukken
besproken die nog niet rijp zijn voor directe
besluitvorming of waar nog uitgebreid over
gedebatteerd moet worden. Ook ingekomen stukken die door de raad naar de
commissie zijn doorverwezen of onderwerpen die tijdens het burgerpodium zijn
ingebracht komen aan de orde. De nadruk
ligt op de meningsvorming van de raad,
waarbij veel ruimte is voor het overleg en
debat met burgers, elkaar of het college.
Naast de voorzitter bestaat elke commissie uit minimaal 5 leden (1 raadslid per
fractie) en maximaal 19 leden. Naar rato
van de grootte van de fracties kunnen de
partijen in de gemeenteraad kandidaten
aandragen voor de commissie. Dit kunnen
zowel raadsleden als niet-raadsleden zijn.
Het presidium benoemt de leden en de
voorzitter.
Taakgebied van de commissie Samenleving is educatie, sport, cultuur en kunst,
sociaal cultureel werk, maatschappelijke
begeleiding en leefvoorzieningen, leefbaarheid, openbare orde en veiligheid, kinderopvang, volksgezondheid, vormings- en
ontwikkelingswerk en de zorg voor werk en
inkomen
Taakgebied van de commissie Ruimte is
economie en bedrijvigheid, agri-business
en recreatie en toerisme, en de daaraan
gekoppelde werkgelegenheid en inkomensontwikkeling, ruimtelijke ordening; milieu
en water, natuur en landschap verkeer en
vervoer, openbaar groen, volkshuisvesting.

van SAOZ en besloot tot toekenning van een
schadevergoeding.
Bestemmingsplan Woningbouw, lokatie Van
Lier
De gemeenteraad stemde in met het
woningbouw project op de kruising Schoolstraat
- Westsingel in Horst..
Verordening Wet Inburgering
De raad heeft een nieuwe verordening
vastgesteld als gevolg van de wijziging van
wet- en regelgeving.

Aan de voorzitterstafel de plaatsvervangend voorzitter Joop de Hoon (midden), die de kabinetschef
van de Gouverneur, de heer Stijnen (links) introduceert. De heer Stijnen nam de profielschets voor
de nieuwe burgemeester in ontvangst.

Verordening op de raadscommissies
Na enige discussie m.n. over de samenstelling
heeft de gemeenteraad ingestemd met
een aangepast voorstel om heeft twee
raadscommissies in te stellen: de commissie
Ruimte en de commissie Samenleving.

Op dinsdag 2 februari vond een openbare
gemeenteraadsvergadering plaats.
De volgende zaken kwamen aan de orde.

toelichting op de situatie.
Naar aanleiding van de jaarlijkse radioactie
Serious Request in Sevenum, meldde

Profielschets nieuwe burgemeester
De gemeenteraad heeft de profielschets voor
de nieuwe burgemeester van de gemeente

burgemeester Van Rooij dat de gemeente
dit initiatief het komende jaar wederom
ondersteund. Naar aanleiding van vragen
van de SP-fractie over hennepkwekerijen
in Tienray gaf burgemeester Van Rooij een

voorgestelde verordening op het burgerinitiatief.
Diverse fracties dienden voorstellen in om
de laagdrempeligheid van burgerinitiatieven
te bevorderen. Het PvdA-amendement om
de leeftijdsgrens voor het indienen van

toelichting, waarin hij benadrukte dat het COA
geen bemoeienissen heeft met de bedoelde
kwekerijen.

een burgerinitiatief los te laten, is door de
gemeenteraad aangenomen. Het amendement
van D66 om het aantal vereiste handtekeningen

Ingekomen stukken

terug te brengen is niet overgenomen door de
gemeenteraad.

Horst aan de Maas vastgesteld.
De kabinetschef van de Gouverneur, dhr.
Stijnen, die hierbij aanwezig was heeft
vervolgens de profielschets in ontvangst
genomen. In de toelichting op de profielschets,
gaf raadslid R. Tegels (CDA) namens de andere
fracties aan, dat de gemeenteraad unaniem
van mening is dat de huidige waarnemend
burgemeester, C. van Rooij volledig voldoet
aan de profielschets.
Vertrouwenscommissie benoeming nieuwe
burgemeester
Voor de verdere procedure rond de
benoeming van een nieuwe burgemeester is
het noodzakelijk dat de gemeenteraad een
vertrouwenscommissie instelt die met de
kandidaten voor deze functie gesprekken houdt
en vervolgens een aanbeveling aan de raad
doet. De raad heeft ingestemd met verordening
en samenstelling rond deze commissie.
Burgerpodium
De heer Hermans plaatste in het kader van
burgerpodium enige kanttekeningen bij
de toepassing van de Wet Voorkeursrecht
Gemeenten.
Beantwoording schriftelijke raadsvragen
Naar aanleiding van een vraag van
de D66-fractie over de veiligheid van
oversteekplaatsen bij de Stationsstraat/
Gasthuisstraat antwoordde wethouder Selen
dat de oversteekmogelijkheden aangepast
worden maar dat de werkzaamheden i.v.m. de
weeromstandigheden vertraagd zijn.
Naar aanleiding van raadsvragen van de
CDA- en de SP-fracties over de vertraging rond
de uitbetaling van de Persoonsgebonden
budgetten gaf wethouder Op de Laak een

Naar aanleiding van de ingekomen stukken
werden een groot aantal vragen gesteld die
door de collegeleden beantwoord werden.
Hierbij kwamen onder andere de volgende
zaken aan de orde.
Naar aanleiding van een ingekomen brief van
dorpsraad Broekhuizen/vorst over het fietspad
Broekhuizen – Horst vroeg raadslid A. van
Baal (SP) naar de voortgang. Wethouder Selen
gaf aan dat binnenkort overleg plaats vindt met
de bedoelde dorpsraad.
Naar aanleiding van een brief van Plus
supermarkt m.b.t. de zondagopenstelling van
winkels werden er vragen gesteld door de
raadsleden H. Kemperman (D66) en S. van Loo
(Essentie). Als reactie hierop gaf wethouder
Litjens aan dat er breed overleg plaats zal
vinden met ondernemers.
Verslagen vorige raadsvergaderingen
Diverse verslagen van raadsvergaderingen
werden door de raad vastgesteld.
Voetpad achter basisschool de Doolgaard
te Horst
In het kader van de harmonisatie en
eenduidigheid in de eigendomssituatie stemde
de gemeenteraad in met het onttrekken aan het
openbare verkeer van het voetpad dat achter
de school ligt.
Onverhard weggedeelte Veiling ZON te
Grubbenvorst
Veiling ZON heeft verzocht om de wegen op het
veilingterrein die nog open zijn voor verkeer te

Verordening op het burgerinitiatief
De gemeenteraad heeft ingestemd met de

Wilt u meer weten over hetgeen besproken
is tijdens de raadsvergadering: op de www.
horstaandemaas.nl kunt u de videobeelden
van de raadsvergadering bekijken. Dat kan
al daags na de betreffende vergadering.
Nadat het verslag van de vergadering
vastgesteld is (in de volgende vergadering)
blijven de geluidsbestanden beschikbaar.
U kunt de vergadering dan per agendapunt
beluisteren en dan staat ook het schriftelijke
verslag op internet.
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Oosterse wijsheid
Zhineng Qigong is een meditatieve Chinese bewegingsvorm. Wereldwijd beoefenen miljoenen mensen van
alle leeftijden Zhineng Qigong omdat het een helende werking zou hebben. Door het lichaam met rustige
bewegingen los te maken komt de geest volgens deze leer tot rust. Zhineng Qigong heeft als uitgangspunt
verfrist en vol energie in het leven te staan. De redactie van HALLO vond het eens hoog tijd om zich te verdiepen
in deze Oosterse geneeskunde.
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”W-Dreej terechte
winnaar LVK”
Voor de meeste bezoekers aan het Limburgs Vastelaovesleedjes
Konkoer (LVK) stond de winnaar al op voorhand vast. W-Dreej uit Venlo
werd door verreweg de meeste bezoekers getipt als nummer 1.
Met ruim 4000 bezoekers was de LVK-hal in het witte stadje Thorn
helemaal uitverkocht. HALLO ging mee met De Toddezèk uit
Grubbenvorst, LVK winnaar van vorig jaar en eveneens geplaatst bij de
laatste 16 deelnemers.

De winnaars van het LVK 2010 W-Dreej uit Venlo

Meedoen is belangrijker dan winnen

Thérèse Godthelp richt zich volledig op Zhineng Qigong
Voordat Thérèse Godthelp zich
volledig richtte op de Zhineng
Qigong en begon met het geven van
workshops en trainingen over deze
bewegingsleer, had zij een eigen
multimedia bedrijf. Daarvoor was zij
ook werkzaam in de mediawereld.
In die tijd liet zij zich inspireren door
verschillende goeroes zoals Anthony
Robbins, Deepak Chopra en John
Gray. Zeven jaar geleden trok zij
vanuit Vlaardingen naar Evertsoord
waar zij mensen met Zhineng
Qigong in aanraking laat komen.
Waarom ben je je gaan verdiepen
in de Chinese Geneeskunde?
Ik heb al zo lang als ik me kan
herinneren interesse gehad in de
Oosterse geneeskunde, vanwege
de holistische benadering. In het
algemeen geloof ik dat de Westerse
en de Chinese geneeskunde elkaar
kunnen versterken. Ik heb altijd
gesport en yoga beoefend en leerde
al snel wat dit voor het lichaam
kan doen. Tijdens een vakantie in
Canada leerde ik van een vriendin
die daar woont wat oefeningen
van Qigong. Dit voelde zo goed
dat, eenmaal teruggekomen van
vakantie, ik ging onderzoeken welke
vormen van Qigong er bestaan. Ik
ben een workshop Zhineng Qigong
gaan volgen. Ik heb gekozen voor
Zhineng Qigong omdat dit een
medische vorm is en omdat Zhineng
Qigong een samensmelting is van
verschillende Qigong vormen en
technieken. Een beetje de krenten
uit de pap.
Waar heb je je kennis vandaan
gehaald?
Ik heb de basisvakopleiding
Chinese Geneeskunde, Chinese
en Westerse voedingsleer en
de opleiding tot docent Zhineng
Qigong gevolgd aan de Academie
voor Chinese Geneeswijze Qingbai. Daarnaast heb ik verschillende
workshops/trainingen gevolgd bij

leraren en Masters in Nederland
en China. Verder volg ik jaarlijks
bijscholingen en ga ik een keer per
jaar naar China voor trainingen.
Daarbij doe ik aan zelfstudie door
het lezen van boeken, bekijken van
dvd’s enzovoort.
Het leren, het opdoen van
kennis houdt niet op. De Chinese
geneeskunde bestaat een paar
duizend jaar, dus het is een illusie
om te denken dat ik al deze
kennis in mijn leven kan opdoen.
In september ga ik nog een jaar
de opleiding tot docent voor het
tweede niveau volgen.

”Zhineng Qigong
is acupunctuur
zonder naalden”
Is er veel vraag naar in Nederland
naar Zhineng Qigong-lessen?
Ja, en de vraag neemt meer
en meer toe. In ons drukke en
stressig bestaan zijn steeds meer
mensen op zoek naar een gezonde
balans. Mensen worden bewuster
en mensen willen kijken wat ze
hier zelf aan kunnen doen. Zhineng
Qigong wordt ook wel acupunctuur
zonder naalden genoemd.
Wat voor soort workshops geef je
precies en welke mensen komen
daar op af?
Ik geef zelf bij voorkeur een- of
tweedaagse workshops. Op speciaal
verzoek wil ik ook wel een serie
lessen in de avonden of overdag
geven. Tijdens deze workshop leer
ik mensen de basisoefeningen van
Zhineng Qigong.

”Steeds meer
mensen zijn
op zoek
naar een balans”

Wat voor een slag mensen komen
de kunst bij jou afkijken?
Die groep is zo breed. Mensen
met allerlei verschillende beroepen
(of zonder), mensen van alle
leeftijden en met verschillende
gezondheidsklachten. Van advocaten,
financieel adviseurs, managers,
ambtenaren tot kunstenaars. Er wordt
ook Qigong gegeven voor kinderen,
maar daar ben ik niet in opgeleid.
Mensen komen omdat ze hun
gezondheidsniveau willen verhogen.
Zijn de resultaten bij het volgen
van zo’n cursus ook te merken of
meetbaar en heb je daar enkele
voorbeelden van?
Ja, het mooie is dat Zhineng
Qigong zo effectief is dat resultaten al
heel snel merkbaar zijn. Ik krijg zelf
veel terugkoppeling van mijn cursisten.
Mensen die aangeven dat ze meer
innerlijke rust ervaren, zelfverzekerder
worden, eindelijk af zijn van hun
stijve nek, of geen hoofdpijnklachten
meer hebben. Mensen krijgen een
soepeler lichaam, meer spieren, beter
verteringssysteem. Maar het moet
gezegd worden, het komt niet vanzelf.
Discipline en werken is een belangrijk
onderdeel van de Zhineng Qigong.
Dus zelf trainen is belangrijk als je
resultaten wilt behalen.

Bij café de Vonkel in
Grubbenvorst zit de stemming er
al goed in wanneer de drie bussen
arriveren. Met zo’n 150 aanhangers gaan de Toddezèk naar Thorn.
Eenmaal aangekomen is het even
zoeken waar artiesten en pers naar
binnen mogen. Eenmaal binnen in de
artiestenruimte treffen we ook Joske
Peeters (15) en Jori Beeren (16) uit
Horst aan. Zij hebben de eerste editie
van het Tiener Vastelaovend Konkoer
(TVK) gewonnen en mogen in het
voorprogramma optreden. Het wordt
een daverend succes en we zullen
van beide meiden vast meer horen
in de toekomst.
Om precies 20.00 uur begint het
grote LVK. Alle deelnemers worden
in een strak tempo voorgesteld middels een filmpje waarna ze optreden.
HALLO gaat even een kijkje nemen
op de viptribune en treft daar gedeputeerde Ger Driessen, burgemeester
Kees van Rooij en wethouder Birgit
op de Laak aan. Birgit is met een bus
vanuit Grubbenvorst meegekomen
en de burgemeester is samen met
Ger Driessen vanuit Maastricht naar
Thorn getogen. Driessen: “Van Rooij
moest in Maastricht zijn dus is hij de
’bob’ vandaag. De volgende keer is
het mijn beurt,” grapt hij.

Op de vraag wie gaat winnen
zijn beide heren duidelijk:
“Die van Venlo. Ik begrijp alleen niet
goed waarom Hubert Bruls niet mee
is gegaan naar Thorn. Hij was ook
in Maastricht maar liet het LVK voor
wat het was. Jammer want ik denk
dat W-Dreej gaat winnen,” aldus
Van Rooij.

Vooruitziende blik
gedeputeerde en
burgemeester
En de vooruitziende blik van
de burgemeester en gedeputeerde
werd later die avond bewaarheid.
Met groot verschil in punten wint
het Venloos trio het LVK 2010. De
Toddezèk eindigden op een gedeelde
zevende plek. “Eerlijk gezegd gaven
we W-Dreej de meeste kans om
te winnen. Het liedje “Vandaag”
is gewoon ijzersterk. Een terechte
winnaar,” aldus Geert Verschueren
van de Toddezèk. Tegen 11.15 uur
loopt de grote hal langzaam leeg.
Tientallen touringcarbussen staan
te wachten om huiswaarts te keren.
Aan een geweldig spektakel kwam
een eind. Behalve voor de aanhang
van W-Dreej, zij vetrokken zingend
en dansend richting Venlo waar nog
tot diep in de nacht de overwinning
werd gevierd.

Carnavals maandag én dinsdag
open van 8.30 tot 13.00 uur!
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Nu ook in Horst aan de Maas

Oude Indonesische
vechtkunst

Roll for Fun succesvol
Onlangs was er de eerste
wedstrijd rolstoeldansen van 2010
in Wijchen.Voor de dansers van
Roll for Fun wederom niet
onverdienstelijk.

Er werden halve finale- en
finaleplaatsen behaald. Ook werd
bekend dat de freestylewedstrijd
op 29 mei plaatsvindt in Meerlo.
Rolstoeldansgroep Roll for Fun valt

onder de stichting BES die mensen
met een functiebeperking
begeleidt en ondersteunt bij het
deelnemen aan sportieve- en
bewegingsactiviteiten in de regio.

Limburgse Sprint en Estafette kampioenschappen

HZPC grote winnaar

HZPC heeft afgelopen weekend maar liefst 31 medailles behaald tijdens de LSE kampioenschappen, (Limburgse
Sprint en Estafette kampioenschappen). De zwemclub uit Horst bleef met twaalf gouden, acht zilveren en elf
bronzen medailles de zwemploegen van Nimo (Landgraaf) en ZC Eijsden ver voor.

Leden van Setia-Hati Organisasi tijdens een training
Soms heb je van die sporten waarvan je niet weet wat het voorstelt.
Neem nou sportvereniging Pukulan Pentjak Silat Setia-Hati Organisasi.
Sinds kort geeft deze vereniging lessen in Kronenberg en Horst.
De vereniging gaf al lessen in omliggende gemeentes van Horst aan de
Maas, maar in Horst aan de Maas zelf nog niet. Wie meer wil weten over
deze traditionele Indonesische vechtkunst, kan vanaf nu terecht in de
gymzaal in Kronenberg en in de gymzaal aan de Prinses Marijkestraat in
Horst. In Kronenberg wordt ’s maandags geoefend van 19.15 tot 20.15
uur en in Horst op dinsdagen van 19.00 tot 20.00 uur.

”Leren van hoe
dieren bewegen”
Pukulan Pentjak Silat is de
verzamelnaam voor traditionele
Indonesische vechtkunsten.
De traditionele sport kent tientallen
verschillende stijlen, gebaseerd op
bewegingen van dieren. De Pukulan
Pentjak Silat is in Indonesië sterk
vermengd met mentaal spirituele
elementen, waarbij fysieke en
geestelijke ontwikkeling hand in hand
gaan. In Europa is de fysieke kant het
meest bekend. In Nederland zijn er
slechts enkele scholen die zich richten
op de traditionele en meer authentieke vorm van Silat. Hier trachten de
leraren de stijl onaangetast te houden
van invloeden uit andere vecht- en
verdedigingskunsten om de stijl zo
authentiek mogelijk te houden.

”Vasthouden aan de
oude, originele stijl”
Frans Verstappen is lid van
Setia-Hati Organisasi die sinds kort
ook in Kronenberg en Horst een
training verzorgt. “Eind jaren zestig
bestond er in Nederland maar één
Setia-Hatistijl. De oude, originele
stijl, zoals wij die kennen en geleerd
hebben. Wij houden vast aan die
stijl. Later heeft onze Nederlandse
grootmeester, Maha Guru Bapak C.N.
Turpijn-Hardjono, meerdere richtingen ontwikkeld. Er zijn verschillende versies van de Setia Hati stijl
ontstaan, vaak met dezelfde naam.
Dat is in Indonesië heel gebruikelijk. De technieken zijn echter zeer
verschillend,” aldus de sportman.
De naam Organisasi werd gekozen
omdat de ‘O’ een dubbele beteke-

nis had. De ‘O’ stond voor oude of
originele stijl. Uit respect voor deze
grootmeester heeft de vereniging
de naam Pukulan Pentjak Silat ‘Setia
Hati Organisasi’ genomen.

Gratis proefles
volgen is mogelijk
Verstappen: “In Venlo, Blerick,
Maasbree, Helden en Kessel en
Kessel houden we al langer trainingen, maar nu doet deze sport ook
zijn intrede in Horst aan de Maas.
In Horst telt de club tien leden en
in Kronenberg vijf. De training in
Kronenberg vindt wekelijks plaats in
de gymzaal aan de Meerweg 1 op
maandagavond. In Horst is dat in de
gymzaal aan de Prinses Marijkestraat
1. Het is een sport voor jong en oud.
Jongeren vanaf tien jaar kunnen deelnemen aan deze sport. We kennen
binnen onze vereniging net zoveel
vrouwelijke als mannelijke beoefenaars en in de zomermaanden wordt
ook weleens buiten getraind.” De stijl
die Setia-Hati Organisasi hanteert kent
geen wedstrijden en wordt voor het
eerst in Horst aan de Maas geïntroduceerd. Mensen die een kijkje willen
nemen op een van de trainingen in
Horst of Kronenberg, zijn welkom.
“Je leert op unieke, eeuwenoude
wijze verdedigingstechnieken te
beheersen. Dit gebeurt door het
aanleren van snelheid, soepelheid,
technieken en, vooral niet te vergeten, de geestelijke kracht die eenieder
bezit. Hierdoor wordt het zelfvertrouwen van een persoon alsmaar groter.
Geïnteresseerden kunnen zich via
info@setiahatiorganisasi.nl aanmelden voor een proefles”, aldus Frans
Verstappen.

Jeugd HZPC succesvol tijdens de Limburgse Sprint en Estafette kampioenschappen
Voor de minioren en junioren
waren er bij dit kampioenschap de
estafettenummers, terwijl de jeugd en
senioren individueel streden op alle
50 meter nummers. Een uitzondering
hierop is het 100 meter wisselnummer.
Met drie gouden medailles, een
zilveren en een bronzen plak was
Judith van Meijel individueel het meest
succesvol van de HZPC zwemmers.
Judith scherpte tevens het Limburgs
record op de 50 meter rugslag aan
naar 0.30.39 sec.

Ook Ralph van Megen en Ingrid
van Horen behaalden een gouden
medaille op dit kampioenschap.
Ralph op de 50 meter vrije slag, met
daarnaast nog eens vier zilveren
plakken. Ingrid was Limburgs snelste
op de 50 meter vlinderslag en
behaalde naast het goud nog drie
bronzen plakken.
Mark van Enckevort en Rinske
Becks behaalde respectievelijk brons
op de 100 wissel- en 50 meter
schoolslag.

Bij de minioren en junioren zijn de
jongens niet te verslaan. De junioren
2 behaalden op alle afstanden goud
in een wisselende bezetting. Bij de
minioren 6 was er driemaal goud en
eenmaal zilver op alle nummers.
De meisjesploeg kreeg veel weerstand
van de ploeg uit Eijsden, die namen
op bijna alle estafette nummers het
goud voor hun rekening. Bij de meisjes
junioren 3 was er tweemaal zilver en
eenmaal brons. De junioren 1 meisjes
behaalden tweemaal brons.

De nieuwe visvijver van ’De Peelvissers’ ligt er verlaten bij. Ook in het komende seizoen zullen de
150 leden van de Sevenumse visclub er nog geen gebruik van maken. Ze kunnen voorlopig nog terecht op
hun oude stek in de directe omgeving van Toverland. Om ruimte te geven voor eventuele uitbreidingsmogelijkheden van Toverland werd in overleg met de gemeente Sevenum naar een andere locatie gezocht.
Honderden vrachten zand zijn hier afgevoerd. Nu ligt er een prachtige vijver. Deze zal niet alleen geschikt zijn
om te vissen; ook passanten zullen genieten van de mooie aanblik vanaf de Kronenbergerweg. Probleem is
de hoogte van de vissteigers. Deze liggen nu nagenoeg onder water. Als de waterstand niet lager wordt,
moeten de steigers verhoogd worden. Dit betekent voorlopig dus afwachten.

11
02

KnopenLopen gaat door
De Sevenumse stichting KnopenLopen heeft inmiddels een netwerk van 100 kilometer wandelroute
gerealiseerd. Er zijn zo’n 80 knooppunten. Maandelijks worden de routes door vrijwilligers gecontroleerd en indien
nodig onderhouden. Er zijn al diverse verfraaiende elementen aan de route toegevoegd. De stichting heeft nu een
route met avontuurlijke accenten en een wandeling met een educatief accent in gedachten.
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Meisjes Seta
winnen ook
tweede wedstrijd
De meisjes van Seta wonnen zaterdag ook hun tweede wedstrijd in
de landelijke A-klasse. In Dordrecht werd Dordrecht 1 met 7-3 verslagen.
Steffie van de Riet bleef weer ongeslagen en had met het dubbel
(met Lisa Smets) ook een aandeel in het vierde punt. Het jongensteam
verloor in Leiden met 7-3 van Scylla 2.

In het Blakterbeekpark komen nieuwe elementen
De Blakterbeek is de ‘blauwe
draad’ in de twee routes die de
stichting gerealiseerd wil zien. Wie
kent het niet? Het uitkijkplateau met
de totempaal is het meest opvallende
punt in het ’Blakterbeekpark’ langs de
Venloseweg. In dit park zijn al een
aantal zaken aanwezig. Naast de
totempaal is er een picknickplek, er
zijn boomstammen als evenwichtsbalken en er is een kabelbaan. Een
touwbrug is over een poel gehangen
en er is een duiker neergelegd.

De stichting KnopenLopen wil in
het park een zonnewijzer plaatsen.
Ook zou er een hangende steen
binnen een driepoot moeten komen.
Een windmolen met een waterkunstwerk en een bijenhut maken het
geheel compleet.
Stroomopwaarts langs de Blakterbeek in het gebied ’De Haagen’ is
een aantal educatieve elementen
gepland. Een meidoornhaag als
voorbeeld van de vroegere afrastering
voor vee.

Een ooievaarsnest als uitnodiging voor
het eerste broedpaar in Sevenum.
Bij het geplande insectenhotel zal
altijd wat te leren zijn. In de vogeltoren zullen veel vogels hun nest
maken. Verderop, richting Kronenberg,
is een vogelkijkhut gepland.
Alle objecten zullen met veel
vrijwilligerswerk gerealiseerd moeten
worden. Op de begroting prijkt helaas
nog een tekort. Hiervoor is al voor
de jaarwisseling een verzoek bij de
gemeente Sevenum neergelegd.

De meisjes van Seta doen het goed

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

HZPC uit Horst
Judoteam Meerlo-Wanssum bruist zoekt zwemtrainer
Met het eerste lustrum achter de rug laat judoteam Meerlo-Wanssum zien dat ze een jonge maar bruisende
en groeiende vereniging is. Het ledental is vorig jaar gegroeid van 37 naar 46 leden. Tijdens de algemene ledenvergadering werd een nieuw bestuur aangesteld dat direct aan de slag kan.

Hoofdtrainer Ralf John van HZPC,
de Horster Zwem- en Poloclub, stopt
aan het einde van dit seizoen. Reden
voor HZPC op zoek te gaan naar een
nieuwe trainer. Het is de bedoeling
dat de nieuwe (hoofd)-trainer de
huidige trainersgroep gaat versterken.
De vereniging is op zoek naar iemand
die de trainersgroep wil aansturen en
HZPC. Mensen die geïnteresseerd zijn

kunnen contact opnemen met Dirk-Jan
Meulenkamp, voorzitter zwemcommissie, d.w.meulenkamp@home.nl.
HZPC is al jaren een toonaangevende zwemvereniging in de
provincie Limburg. Met ruim 65 actieve
wedstrijdzwemmers komt de club uit
in de landelijke A-competitie en wil
aansluiting vinden bij de top 10 van
deze competitie.

Wie wil scheidsrechter worden?
Op maandagavond 22 februari om 19.30 uur vindt een
bijeenkomst plaats om mensen te enthousiasmeren om als
scheidsrechter te gaan fungeren. De samenkomst vindt plaats in
het clublokaal van de scheidsrechtersvereniging Horst-Venray,
Wittebrugweg 9 te Horst.

Judo wint in Meerlo-Wanssum nog steeds aan populariteit
Zo komt er een nieuw beleidsplan waarin een aantal extra
activiteiten voor de judoka’s worden
opgenomen. De bestaande activiteiten worden gecontinueerd. In januari
is een wedstrijdgroep gestart. Deze
judoka’s krijgen extra trainingen aangeboden om zich verder te ontwikkelen in wedstrijdjudo.
Als gevolg van de gemeentelijke
herindeling is het nog niet duidelijk
onder welke gemeentelijke subsidieregeling de vereniging gaat vallen.

Het bestuur ziet het als uitdaging om
er voor de vereniging uit te halen wat
er in zit. Over enkele jaren zal de judomat aan vervanging toe zijn. Subsidie
is voor de groeiende vereniging meer
dan welkom.
In de kleine kernen zijn er vooral
sportmogelijkheden in team en balsporten, niet elk kind vindt hierin zijn
aansluiting of uitdaging. Kinderen die
binnen bepaalde grenzen zich eens
flink moeten kunnen uitleven, hun
eigen mogelijkheden en grenzen leren

kennen, vinden in judo vaak hun
sport.
Ieder jaar organiseert de vereniging een vriendjesdag om meer
kinderen kennis te laten maken met
Judo. Dit jaar vindt op 5 juni voor het
eerst een inlooptraining plaats voor
scholieren. Iedereen met interesse
kan dan een kijkje komen nemen
bij de trainingen. Alle trainingen zijn
op zaterdagochtend in de sporthal in
Meerlo.

Scheidsrechters Reinold
Wiedemeijer en Ruud Bexkens
delen hun ervaringen en belevenissen van hun scheidsrechterscarrière in het betaald voetbal. Zij
maken hiervoor gebruik van
prikkelend beeldmateriaal. De
avond kan gezien worden als een
promotieavond voor de op te
starten scheidsrechterscursussen
in deze regio. Voor wie met het
idee rondloopt scheidsrechter te
worden, is deze avond een must.

Op de informatieavond wordt
ook uitleg gegeven over de
inhoud van een scheidsrechterscursus.
Verder verbindt scheidsrechtersvereniging Horst-Venray een
leuke actie aan deze avond.
Iedereen die zich opgeeft voor
de scheidsrechterscursus hoeft
geen inschrijfkosten te betalen.
Deze worden betaald door
scheidsrechtersvereniging HorstVenray.
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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.

Burgerinitiatief en democratie hebben weer verloren.
Uitslag: 7-20
Tijdens de raadsvergadering van 2 februari is gesproken over het
burgerinitiatief. Het burgerinitiatief is een extra mogelijkheid voor de
burgers om invloed uit te oefenen op de besluitvorming in de
gemeenteraad, naast de mogelijkheid om in te spreken in de commissies
en in de raadsvergadering (het burgerpodium). Burgers kunnen hiermee
de raad verplichten een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen en
te bespreken. Daarvoor zijn wel een minimaal 100 handtekeningen
vereist. Op initiatief van de PvdA heeft de raad in de vorige raadsperiode
deze verordening vastgesteld. De nieuwe raad moest deze regeling
opnieuw vaststellen.
Hoewel geen enkele burger in
de vorige raadsperiode van deze
mogelijkheid gebruik heeft gemaakt,
zeggen alle partijen positief te staan
ten opzichte van het burgerinitiatief,

maar verschillen van mening over het
aantal vereiste handtekeningen.
D66 heeft voorgesteld het aantal
vereiste handtekeningen te verlagen
van honderd naar dertig en heeft

daarvoor een amendement ingediend.
Het amendement is echter verworpen,
alleen D66 en SP stemden voor en alle
coalitiepartijen stemden tegen.
De uitslag was zeven voor en
twintig tegen.
De oppositie heeft dus dik verloren,
maar eigenlijk hebben de burgers en
de democratie verloren.
De coalitiepartijen stelden dat de
burgers al voldoende mogelijkheden
hebben om invloed uit te oefenen
(onder anderen het burgerpodium).
Maar als dat waar is, is een dergelijke
verordening (en dus ook de oude)
overbodig.

D66 stelde daartegenover dat elke
mogelijkheid om de invloed van de
burgers te vergroten welkom is,
maar dat mocht de anderen niet
overtuigen. De oude politiek wil laten
zien dat men inspraak belangrijk
vindt, maar alleen met een zo’n hoge
drempel, dat er geen gebruik van
wordt gemaakt.
Men is bang, zo was na afloop te
horen, dat schoolklassen op die manier
de agenda van de raad kunnen bepalen. Wat een koudwatervrees! D66 zou
het prachtig vinden als een klas van
Dendron op basis van deze regeling
ieder jaar in de praktijk zou kunnen

ervaren hoe democratie werkt.
Helaas blijft de drempel voor het
burgerinitiatief dus hoog en zal
waarschijnlijk ook in deze periode geen enkele burger van deze
mogelijkheid gebruik (kunnen)
maken.
De oude politiek laat weer zien
dat er een groot verschil tussen is
de invulling van de invloed van de
burgers voor en na de verkiezingen.
Ook hier worden gedane beloftes
weer gebroken.
Henk Kemperman,
fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas

Wet inburgering ten positieve gewijzigd
In de raadsvergadering van dinsdag 2 februari heeft de gemeenteraad
de Verordening Wet Inburgering 2010 vastgesteld. Inburgering is een
morele verantwoordelijkheid. Zo voelt het CDA dat en wij ondersteunen
dan ook de wetswijziging.
Mensen moeten in onze samenleving meedoen en niet aan de kant
staan. Via een inburgeringcursus
worden waarden en normen van

onze Westerse samenleving duidelijk
en is er een grotere kans op integratie
in de maatschappelijke samenleving.
Het volgen van een inburgeringtraject

is een verplichting geworden.
De procedure om een traject te starten
is verkort. Ook kan een cursus op maat
gegeven worden. Die kan bijvoorbeeld
gericht zijn op werk of taal, waardoor
inburgeraars direct nut ervaren van die
cursus. De gemeente heeft de taak om
inburgeraars op te sporen.
Het CDA vindt deze ontwikkeling

goed, maar ziet graag meer duidelijkheid over de uitvoering daarvan in
Horst aan de Maas. In de gemeenteraadsvergadering zijn daar door het
CDA vragen over gesteld. Omdat in de
nieuwe gemeente nog niet alle gegevens voorhanden zijn, is de wethouder
om duidelijkheid gevraagd over het
aantal inburgeraars, uitgesplitst naar

asielzoekers en overige inburgeraars.
Daarnaast hebben we gevraagd of
er een achterstand is met inburgeringcursussen en of er voldoende
opleiders en financiën zijn voor de
plannen. We zien de reactie van de
wethouder op onze vragen tegemoet
en houden u op de hoogte.
CDA-fractie Horst aan de Maas

HALLO Horst aan de Maas is het gratis nieuwsblad, dat sinds september 2009 wekelijks wordt verspreid in de gehele gemeente Horst aan de Maas en wordt uitgegeven door GCH Media.
HALLO Horst aan de Maas maakt een voortvarende ontwikkeling en groei door en GCH Media zoekt ter uitbreiding van het redactieteam een:

Hoofdredacteur
Je uitdaging
Als (hoofd)redacteur ben je verantwoordelijk voor de redactionele organisatie en planning van de
publicaties voor HALLO Horst aan de Maas conform het redactioneel statuut en de bladformule.
■ je werkt nauw samen met de bladmanager en de uitgever;
■ je coördineert redactievergaderingen en implementeert de uitkomst;
■ je houdt toezicht op de kwaliteit en de voortgang van de redactionele inhoud;
■ je motiveert en inspireert de redactie door het aandragen van suggesties en het geven
van feedback op hun redactionele werk;
■ je levert redactionele bijdrage aan het nieuwsblad door het schrijven van artikelen en
commentaren;
■ je ontwikkelt ideeën om HALLO Horst aan de Maas verder te proﬁleren en te laten
aansluiten bij de doelgroep(en).

Wij bieden
■ een dynamisch werkomgeving;
■ een team van gemotiveerde medewerkers, dat iedere week van het jaar een professioneel
nieuwsblad maakt voor alle inwoners en bezoekers van de gemeente Horst aan de Maas;
■ een passende salariëring met bijpassende secundaire arbeidsvoorwaarden.

m/v voor 24 tot 36 uur

Wie ben je?
je hebt een hbo werk- en denkniveau;
■ je hebt bij voorkeur meerdere jaren ervaring als (hoofd)redacteur;
■ je taalvaardigheid is uitstekend en je werkt nauwkeurig. Je kunt teksten zowel
grammaticaal, conceptueel als redactioneel beoordelen;
■ je hebt leidinggevende capaciteiten, werkt goed samen en je biedt moeilijke situaties
het hoofd met je ﬂexibele en probleemoplossende instelling;
■ je werkt projectmatig, ICT-vaardig en kostenbewust;
■ je bent stressbestendig;
■ je bent creatief en innovatief in het verder proﬁleren van HALLO Horst aan de Maas;
■ je bent ﬂexibel. Nieuws laat zich niet vangen in tijd. Elk uur van de dag kan nieuws zich
voordoen. Als (hoofd)redacteur moet je hierop direct inspelen.
■

Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaande vacature en ben je net zo enthousiast over ons nieuwsblad
als wij dat zijn, dan ontvangen wij graag je CV en motivatiebrief voor 1 maart aanstaande
via e-mail: directie@gch.nl o.v.v. (Hoofd)redacteur HALLO Horst aan de Maas.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Eric van Kempen, telefoon 077 396 13 56.

Handelstraat 17, 5961 PV Horst Postbus 6074, 5960 AB Horst
T 077 396 13 56 F 077 396 13 55 info@gchmedia.nl www.gchmedia.nl
GCH media BV is partner van
GCH Communicatie Groep
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SP stelt vragen over
fietspad Broekhuizen-Horst
Op dinsdag 2 februari heeft de fractie van de SP tijdens de gemeenteraadsvergadering aan wethouder Selen vragen gesteld, over het al
veelbesproken aan te leggen fietspad van Broekhuizen naar Horst.
Uit een brief welke de dorpsraad
Broekhuizen/Broekhuizenvorst had
gestuurd aan de gemeenteraadsleden en het college van Horst aan
de Maas, bleek namelijk dat een vrijliggend fietspad toch tot de mogelijkheden behoort. In tegenstelling tot
wat er vorig jaar door de toenmalig
verantwoordelijk wethouder Stas
werd gezegd, heeft Staatsbosbeheer
nooit gezegd dat alleen een aanliggend fietspad tot de mogelijkheden
behoort.
Bij een aanliggend fietspad, het
woord zegt het al, ligt het fietspad
direct tegen de weg aan. Bij een
vrijliggend fietspad is het fietspad gescheiden van de weg door
bijvoorbeeld een groenstrook met
bomen. Volgens Staatsbosbeheer is
voor het verkopen en/of aantasten
van natuurterrein het aantonen
van een ‘ander’ groot openbaar
belang noodzakelijk en sinds jaar

en dag gebruikelijk. Dit kan worden
aangetoond door planologisch besluit
of in een vroeger stadium door een
Raadsbesluit. De gemeente heeft tot
op heden geen groot openbaar belang
in de richting van Staatsbosbeheer
aangetoond. Staatsbosbeheer heeft
aangegeven dat men zo min mogelijk vierkante meters Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) wil aantasten
c.q. inleveren, vanwege de specifieke
hoge natuurwaarden ter plaatse. Dit
betekent aanleg van een fietspad zo
dicht mogelijk tegen de bestaande
weg aan. Dit wil zeker niet zeggen
dat een andere oplossing dan het nu
gekozen aanliggende fietspad niet als
uitgangspunt gekozen kan worden.
De gemeente is verantwoordelijk voor
het fietspad en kiest de vorm en uitvoering voor aanleg. Staatsbosbeheer
houdt zich niet bezig met het ontwerp
of de verkeersveiligheid. Bij een goede
onderbouwing zal Staatsbosbeheer

geen bezwaar hebben tegen een
vrijliggend fietspad. Volgens de SP
fractie is een goede onderbouwing
niet moeilijk. Een vrijliggend fietspad
is veel veiliger dan een aanliggend
fietspad. Fietsers komen bij een
vrijliggend fietspad niet zo snel op de
rijbaan voor motorvoertuigen terecht
en visa versa. En dat is juist de reden
voor de aanleg van dit fietspad: een
veilige fietsroute voor onder andere
scholieren, forenzen en toeristen.
Door de SP fractie is dan ook aan
wethouder Selen gevraagd wat hij er
aan gaat doen om Staatsbosbeheer
het belang van een vrijliggend fietspad
uit te leggen. De SP vindt dat de
wethouder gezien de verkiezingsbeloftes de inwoners van Broekhuizen
een veilig vrijliggend fietspad moet
bieden, waarvan het eerste deel al
voor de zomervakantie af hoort te zijn.
Aan het resterende deel zal men dan
meteen na de zomervakantie moeten
beginnen.
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Even voorstellen

Ger van Rensch
Door de gemeentelijke herindeling heeft Horst aan de Maas maar liefst
vijf wethouders gekregen. HALLO vind het daarom hoog tijd om de
desbetreffende dames en heren aan het woord te laten.
Want wat zijn hun verwachtingen en plannen voor de toekomst van onze
kersverse fusiegemeente? Deze week aan het woord Ger van Rensch. Hij is
met zijn portefeuille onder andere verantwoordelijk voor kunst en cultuur.

Anthony van Baal
SP fractie Horst aan de Maas

BAM bouwt Innovatoren
De ‘Innovatoren’, de eyecatcher van het Floriadeterrein wordt gebouwd door BAM Utiliteitsbouw.
De Provincie Limburg heeft besloten de opdracht aan het Bunnikse bouwbedrijf toe te kennen omdat deze het
goedkoopste zou zijn.
De maar liefst 70 meter
hoge toren moet kwalitatief
hoogwaardig en duurzaam
worden. In het gebouw
wordt een kantoorruimte
van 5.000 m2 en een groot
overdekt atrium gerealiseerd.
De architect van deze kolos is
voormalig bouwmeester
Jo Coenen.
Verantwoordelijk gedeputeerde Ger Driessen over de
gang van zaken: “Dit gebouw
is bedacht als een van de
boegbeelden van de Floriade.
Door de overeenkomst kunnen
we bijna van start met de
bouw.”
Volgens Driessen moet
de Innovatoren een echte
landmark worden voor de
omgeving.
Mocht u overigens nog
bezwaar willen aantekenen
tegen de toren? Dat kan
nog twee weken. Hierna zal
worden overgegaan tot de
bouwprocedure.

Wethouder Ger van Rensch

Zo zal de Innovatoren eruit komen te zien

Wat is uw belangrijkste uitdaging in
het wethouderschap?
“Het vertrouwen in de politiek verstevigen en ervoor zorgen dat alle inwoners kunnen rekenen op de mensen
die de gemeente besturen. Het werken aan een gemeente waar iedereen
zich gewaardeerd voelt en met plezier
en trots woont, leeft en werkt.”
Wat maakt wethouder zijn interessant of leuk?
“Ik kan richting geven aan de ontwikkelingen in de maatschappij op
allerlei gebieden. Als wethouder kun
je nog meer sturen dan als lid van de
gemeenteraad. Gemeenteraadsleden
stellen meer kaders en controleren.
In overleg met de inwoners kan ik
mijn eigen omgeving vormgeven.
Wat zijn uw speerpunten het
aankomende jaar?
Er moeten goede plannen komen die
ons helpen bij het bepalen van wat
wenselijk is, en hoe we eerlijk mid-

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

T.Kleeven
Biedt:
l vakmanschap, kwaliteit, service en pricacy
l eigentijds haarwerk, niet van echt te onderscheiden
l contracten met alle zorgverzekeraars
l aangesloten bij branchevereniging www.nvho.nl
Voor een vrijblijvend adviesgesprek
Tarita Kleeven, Vrouwboomweg 16, 5961 PM Horst
tel: 06-49 05 53 25

delen en aandacht kunnen verdelen.
Dit houdt bijvoorbeeld in dat we zo
snel mogelijk een goed onderwijshuisvestingsplan moeten maken,
waarin rekening wordt gehouden met
nieuwe ontwikkelingen. Ook moet
er een geactualiseerd beleidsplan
komen voor sportaccommodaties
waarin onder andere keuzes gemaakt
worden over niveau, omvang en
locatie. Tot slot moet er worden
gediscussieerd over de zogenaamde
brede scholen.
Hoe ziet Horst aan de Maas er over
vier jaar uit?
Een gemeente waar de inwoners
trots op zijn. Waar mensen zich thuis
voelen, weten dat ze serieus genomen
worden, en constructief meedenken.
Hoe gaat u de tijd verdelen? U heeft
nogal wat posten onder uw hoede.
Er zal met pieken gewerkt moeten
worden. Er komt een lijst met prioriteiten: niet alles kan tegelijkertijd
opgepakt worden. Daarom zal het
maken van beleidsplannen die als
kader kunnen dienen hoog op de
agenda komen. Verder zal ik proberen
om met veel mensen te praten over
wat we doen: communicatie is een
sleutelwoord bij alles!
Waar mogen mensen van
Horst aan de Maas u altijd op
aanspreken?
Ik zal altijd proberen om tijd,
middelen en aandacht eerlijk te
verdelen. Je kunt het niet iedereen
naar de zin maken, maar je kunt het
wel proberen. Als mensen daaraan
twijfelen, wil ik ze in de ogen kunnen
kijken en uit kunnen leggen waarom
bepaalde keuzes gemaakt zijn.
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Dorpsraad na de herindeling
Elke eerste woensdag van de maand is de vaste vergaderavond van dorpsraad Sevenum. In september 2008 is
ze van start gegaan. De voormalige gemeente Sevenum kende al jaren de dorpsraad in Kronenberg en het overlegplatform in Evertsoord. Dorpsraad Sevenum gaat over zo’n 6.000 inwoners. Het is nog steeds een zoeken naar de
juiste aanpak en manier van werken, zeker nu de herindeling een feit is.
”Er komt veel op ons af”, is de
conclusie van de dorpsraad in de
vergadering van woensdag 3 februari.
Er is een aantal belangstellenden

Cactus
Column

Provincie

Omdat Horst aan de Maas zo
langzamerhand een grote broek
aan heeft en tot de meer invloedrijke gemeenten van Limburg
gaat behoren is het goed om ook
eens naar het provinciaal
gebeuren te kijken. Want je
schrikt je toch het apezuur als je
in de Limburger leest dat de
leden van Gedeputeerde Staten,
deputé’s zoals ze in goed
Limburgs heten, elkaar bijna het
licht in de ogen niet gunnen.
Mensen die zich op en top voor
de Provincie in moeten zetten
verlagen zich tot persoonlijke
vetes en rancunes.
Het is jammer dat Leon
Frissen, als Commissaris ofwelwéér in goed Limburgs Gouverneur, niet eens een
hartgrondig gvd (lelijk woord)
over de tafel knalt. Het is jammer
dat het provinciehuis in
Maastricht staat omdat die plaats
en omgeving toch al bestuurskundig besmet is. Maar in
datzelfde krantenartikel werd
gesuggereerd dat Ger Driessen
zijn deputé-stok misschien zou
overgeven aan de Horster
wethouder Leon Litjens. (Cactus
heeft op 5 november 2009 in zijn
rubriek deze move al gesuggereerd, leuk dat Hannes Ger het
daar mee eens is.) In eerste
instantie een goede zaak, Horst
aan de Maas behoudt dan in in
elk geval twee inwoners op het
hoogste bestuurlijke niveau en
aangevuld met beroeps opposant
SP’er Thijs Coppus, ontstaat er
weer hoop voor een goed
bestuurslichaam.
Want je kunt véél van Thijs
zeggen maar hij is zeer betrokken
bij zijn werk als Statenlid en
beslist betrouwbaar. Hopelijk
breken er in Maastricht mèt de
komst van nieuwe Staten en een
nieuw College betere tijden aan,
waarbij het boek van de schrijver
Willem van Iependaal, de
Commissaris kan me nog meer
vertellen....in de kast kan blijven
want het gehannes moet
afgelopen zijn!
Cactus

van buiten de dorpsraad; de vergaderingen zijn immers openbaar.
Waarschijnlijk door een misverstand
over de datum ontbreken de beide
vertegenwoordigers van de gemeente. Gertie Peeters en Mart Thijssen
zijn voor de dorpsraden het ’loket’
naar het ambtelijk apparaat en het
college.

”Er komt veel
op ons af”
De dorpsraad Sevenum beschouwt zich als een onafhankelijk
platform, dat in het belang van
de leefbaarheid de inwoners van
Sevenum zo goed mogelijk wil
ondersteunen, onder andere naar
de gemeente. In de dorpen van de
oude gemeente Horst aan de Maas
beschikken de dorpsraden over eigen
prioriteitsgelden, die onder hun
verantwoordelijkheid in het dorp
besteed kunnen worden. Zover is het
in Sevenum nog niet, zij ontvangen
nog subsidie volgens de oude regels
van de gemeente Sevenum.
Ook ontbreken vertegenwoordigers van de actiegroep rond
de herinrichting van het Pastoor
Vullinghsplein. ”Jammer, hier hadden
we nu graag verder over gesproken.
Ons is verzekerd dat er over de plannen en de uitvoering goed met de
mensen rond het plein gesproken zal
worden”, zegt Trudy Hoeijmakers,
voorzitter van de dorpsraad. ”We zullen daar zelf geen deel aan nemen.

Het is een zaak van de omwonenden.” De dorpsraad is ook politiek onafhankelijk. De elfkoppige CDA-fractie
heeft haar leden als contactpersoon
over alle dorpsraden in de gemeente
verdeeld. Op deze manier wil ze op
de hoogte blijven en zaken oppikken.
Er is regelmatig dorpsradenoverleg binnen de gemeente Horst
aan de Maas. De voorzitters spreken
dan met de contactpersonen van de
gemeente. Op maandag 15 maart is
een thema-avond voor Sevenum gepland. Woningbouw, in het bijzonder
’bouwen in eigen beheer’, komt aan
de orde. De dorpsraad wil graag weten welke woonwensen er leven in
het dorp. Ook laat ze op deze manier
zien wat ze als dorpsraad voor de
gemeenschap kan betekenen.
Jan Schattevoet, een van de leden
van de dorpsraad, is bezig met het
thema burgerhulpverlening.
Op maandag 22 maart is in Sevenum
een avond waar reanimatie en gebruik van de AED centraal staan.
Ook moet er nog een presentatie
van het dorp Sevenum aan het college voorbereid worden. Deze zal op
maandag 29 maart plaatsvinden.
Er is dus nog veel werk aan de
winkel. Dorpsraad Sevenum zoekt
dan ook naar versterking. Jan van der
Vight, een van de belangstellende
aanwezigen, biedt zich spontaan
aan. De taak van de dorpsraad zal
in de komende jaren alleen maar
belangrijker worden.
Zie ook www.dorpsraadsevenum.nl.

Greenport Bike Way

Grote plannen
voor een fietspad
Komt er een nieuw fietspad tussen station Horst-Sevenum en Blerick?
Als het aan de Provincie en de gemeenten Horst aan de Maas en Venlo
ligt wel. Of de zogenoemde ‘Greenport Bike Way’ doorgaat zal in maart
moeten blijken, dan wordt er gekeken door het rijk of deze regio in
aanmerking komt voor een dergelijke subsidie. Het project moet uiterlijk
in 2015 gerealiseerd zijn.
Door de fietsverbinding
zou de bereikbaarheid van de
woongebieden met de werkvoorzieningen in het noordwesten van
Venlo verbeterd moeten worden.
De fietsroute begint bij station
Blerick. Vanaf dit station zal het fietspad zich splitsen in een zuidwestelijk
(12 kilometer) en een noordoostelijk
(15 kilometer) tracé. De twee vertakkingen zullen om de Tradeports
worden aangelegd en zoals gezegd
weer samenkomen bij station HorstSevenum.
Om de verwachte extra fietsers naar het Klavertje 4-gebied
te kunnen herbergen worden de

fietsenstallingen bij de stations
Blerick en Venlo ook nog eens fors
uitgebreid. Verder moeten er volgens
de bestuurders verschillende uitgiftepunten komen voor de OV-fiets. Een
OV-fiets kunnen reizigers huren om
het laatste stukje van hun reis naar
bijvoorbeeld het werk af te leggen.
Bij de gemeente Horst aan de Maas
komt deze OV-fiets al in 2010.
Het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat heeft een bedrag van
21 miljoen euro beschikbaar voor
de aanleg van snelfietsroutes in
Nederland. Met de ‘Greenport Bike
Way’ is een bedrag tussen de 5,5 en
6,5 miljoen euro gemoeid.

Wintercollectie laatste ronde!
T-shirts en
blouses

15,-

en nog veel
meer koopjes!

Schoenen en laarzen

25,-

15,-

Damestruien en broeken

Gratis parkeren voor de deur!

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51

Bespreking Poll week 04

Automobilisten zouden over moeten schakelen op elektrisch vervoer
Het aantal voorstanders en tegenstanders was nagenoeg gelijk.
In totaal brachten 29 mensen een stem uit. Er was ook een schriftelijke
reactie. Deze was afkomstig van Jac van Wegberg. Zijn woon-werkverkeer
bestaat uit een retourtje Den Bosch naar zijn werkgever Essent,
waarbij hij gebruik maakt van een elektrische auto. Dat betekent
tweemaal daags de accu opladen. In HALLO van 21 januari berichtten
we hierover.
Anderen die in zijn auto rijden vinden het een geweldige ervaring.
Technisch zal er nog veel aan elektrisch rijden verbeterd moeten worden.

Denk aan een hoger kilometerbereik per oplaadbeurt, sneller opladen van
de accu en een lager gewicht van de accu. Er zijn ideële gebruikers van
de elektrische auto. Zij zullen elektrisch rijden uit milieuoverwegingen en
daar extra geld voor over hebben.
Als elektrisch rijden economisch aantrekkelijk wordt, zal het aantal
gebruikers snel toenemen. Voorwaarde blijft dat de accu geladen wordt
met groene stroom. Anders wordt het paard achter de wagen gespannen.
Ondanks de discussie en de twijfels over de conclusies uit het IPCC rapport
zal de ontwikkeling naar meer duurzaamheid doorgaan.

Winkels en bedrijven moeten gewoon geopend zijn
tijdens de carnaval
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Een groot deel van de Limburgse bevolking leeft naar carnaval toe.
Op de elfde van de elfde begint de gekte vaak al, maar het absolute
hoogtepunt zijn toch wel de drie carnavalsdagen. Tijdens deze dagen ligt
eigenlijk het ganse dagelijkse leven stil in deze buurten. Winkels zijn
gesloten, bussen rijden een beperkte dienstregeling, zelfs het gemeenteloket is gesloten.
Voor de gemiddelde carnavalist is dit doorgaans geen probleem, die
hebben ’t namelijk veel te druk met feesten. De meeste feestgangers hebben
al daags voor de vasteloavend gehamsterd, het is immers een doodzonde
wanneer de eieren met spek op zijn. Maar wat doen die mensen die geen

carnaval vieren? Moeten we daar eigenlijk geen rekening mee houden?
Een voorbeeld ter illustratie: de bejaarde vrouw in die aanleunwoning aan
de overkant van de straat. Die zal vast en zeker vanwege haar leeftijd, het
helemaal niet meer kunnen opbrengen om mee te doen aan dit festijn. Waar
moet zij haar boodschapjes doen? Of de mensen die er gewoon geen zin in
hebben, wat moeten die dan? Met carnaval ben je als buitenstaander eigenlijk
genoodzaakt te vertrekken en dat is eigenlijk te gek voor woorden. Vandaar
de bovenstaande stelling.
Geef uw mening via de website. Ook nodigen we u uit om uw uitgebreide
reactie daar weer te geven.
Maak gebruik van www.hallohorstaandemaas.nl.

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 05) > In de gemeente Horst aan de Maas is men aardig voor elkaar > eens 79% oneens 21%
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Pastoor Verheggen

Een carnavalist tot in zijn sokken
Pastoor Ruud Verheggen raakte afgelopen week aardig in opspraak.
De geestelijke zou namelijk in de clinch liggen met verschillende carnavalsverenigingen. De onenigheid zou zijn ontstaan over het tijdstip waarop de
sleuteloverdracht plaatsvindt. Dit omdat het festijn tegelijk met zijn
carnavalsmis in Swolgen zou plaatsvinden. Volgens Verheggen is er
helemaal geen sprake van onenigheid. “Verschillende media hebben mijn
woorden verdraaid.” Daarom vond de redactie van HALLO het hoog tijd
worden de geestelijke eens zelf aan het woord te laten over het wel en wee
in zijn parochie en over zijn carnavalsbeleving.

“Verschillende media
hebben mijn woorden
verdraaid”
In 1968 zag Ruud Verheggen het
levenslicht in Nederweert. Na zijn
jeugd aldaar doorgebracht te hebben
ging hij studeren aan de priesteropleiding in Kerkrade. “Al van kleins af aan
wilde ik priester worden. Natuurlijk
heb ik ook mijn twijfels gehad, maar
ik merkte dat God me toch harder
riep dan iets anders.” Op 5 juni 1993
kwam zijn droom uit, hij werd gewijd
tot priester. De eerste jaren sleet hij als
priester in parochies in het zuiden van
onze provincie. In augustus 1999 kreeg
de jonge geestelijke de parochies in
Tienray en Swolgen toegewezen.
Een maand later volgde, door het
overlijden van pastoor Geelen, het dorp
Meerlo. “Ik ben al ruim tien jaar met
veel plezier hier actief. Ik heb mensen
zien opgroeien en ben bij veel cruciale

momenten van hun leven betrokken
geweest. Ik ben in die jaren een deel
geworden van deze gemeenschap.”
Het aantal parochianen is niet
zo groot, zo’n 4.000. “Maar deze
kerkgangers zijn verspreidt over drie
dorpen, dat maakt het wel druk.” Ook
de bedevaartskerk in Tienray brengt
volgens de priester veel werk met zich
mee. “Tijdens de verschillende bedevaartsfeesten komen er veel mensen
van buiten de parochie.” Daarom is
volgens Verheggen het aantal parochianen helemaal niet maatgevend voor
de werkdruk. “Het is veel meer wat er
gebeurd in de gemeenschap.”
“Net als in vele andere kerken
is ook bij ons het kerkbezoek wisselend. De ene keer beter dan een
andere keer.” Maar veel belangrijker
vindt Verheggen de intentie waarmee
men zijn missen bezoekt. Het aantal
kerkgangers is de afgelopen jaren, in
tegenstelling tot andere parochies,
aardig gestegen. De pastoor wijdt die

stijging ook aan de bedevaartgangers.
“In Tienray, waar de kerk overdag nog
open is, merken veel mensen rust te
vinden in deze hectische tijd.” Wat betreft de andere vieringen is de omvang
van het publiek wisselend.
De priester hoopt zijn kerk aanwezig te
laten zijn binnen de gemeenschap en
hij probeert altijd zichzelf te blijven.
”Ik vind het belangrijk dat mensen

merken dat de kerk er voor hen wil
zijn. Dat de kerk wil helpen in het
leven en de zingeving daarvan.”
De carnavalsviering is Verheggen
alles behalve vreemd, sterker het is
‘m met de paplepel ingegoten. “Zelf
heb ik als kind al vele jaren meegedaan met de optocht en ook tijdens
mijn studie en als kapelaan heb ik
meerdere keren nog meegelopen met
de optochten.” De optochten zijn dan
ook erg belangrijk geweest voor zijn
carnavalsbeleving. “Zeker omdat we na
de optocht altijd op stap gingen.”
Verheggen viert de carnaval wel
met mate. “Ik vier niet alle dagen
carnaval, maar de optochten wil ik niet
missen. Carnaval brengt voor mij als
pastoor veel verplichtingen mee zoals
de recepties.” Als hoogtepunten noemt
hij het schoolcarnaval, de Antappe
in Meerlo en de Sleuteloverdracht in
Meerlo-Wanssum, die helaas niet meer
plaatsvindt. “Dat was een geweldig
festijn, de burgemeester en de prinsen
hielden hier altijd een geweldige

buut.” Ook denkt hij met veel plezier
terug aan ’t vorig jaar: “Mijn buren
waren toen boerenbruidspaar.”
En dan natuurlijk de carnavalsmis.
“Ik vind dit gebeuren altijd een geweldige opening van de carnaval, allemaal
die massaal aanwezige verenigingen.
Het hoort echt bij onze gemeenschap.”
Ieder jaar maakt hij voor deze mis een
attribuut. “Van een masker tot een
spiegel, van een wekker tot een wiel.
Het is ieder jaar weer de vraag wat ik
bij me zal hebben. Juist deze manier
van preken spreekt de carnavallisten
erg aan.”
Verheggen vindt het erg mooi
dat de carnavalsverenigingen op
Aswoensdag weer naar de kerk komen
om alles af te sluiten. Een echte carnavalist slaat volgens hem op dinsdag
om twaalf uur de pin erin en gaat over
op de vastentijd. ”Carnaval helpt ons
om een stukje na te denken over het
leven. Carnaval zet alles op zijn kop en
laat zien dat we ons zelf niet altijd zo
serieus moeten nemen.”

De Middelpas
wenst alle
carnavalsvierders enne

Carla Linders
Natuurgeneeskundig
Therapeut
Trainer, Coach

geweldige
carnaval toe.

U kunt bij ons o.a terecht voor:
l microdermabrasie
l diverse gezichtsbehandelingen
l defenitieve ontharing met de
LHE methode
Uw specialist in huid- en voetverzorging
Ingrid Voesten-Horstermans
Kerkveld 25, Swolgen . T (0478) 698212

Mak dur wat
móis van...

Alaaf!

Vleeskroketten
28 x 80 gram
Breti



9,95

Hamburgers
Voorgebakken

077-366 30 93
Heideweg 1
5971 DR Grubbenvorst
www.carlalinders.nl

30 x 100 gram

9,95


www.huubkes.nl

Elke week nieuwe aanbiedingen!

30
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Phoenixbal bij
OJC Phoenix Hegelsom
Vrijdag 12 februari wordt met het Phoenixbal de aftrap
gegeven voor de carnavalsdagen. Net als de Phoenix Paprika Party
belooft het groot feest te worden. DJ Maarten zal menig carnavalsplaatje laten klinken.
Om vrolijk de dolle dagen in te
gaan komt er een Brabantse
tonprater langs. Deze is zoals je
mag verwachten zeker niet op z’n
mondje gevallen, maar is behalve
dat ook niet de braafste binnen
het artiestengilde. Iets na de klok
van tienen staat dit optreden op
het programma, want tegen die
tijd wordt de raad van elf verwacht. Met hun binnenkomst

komt tevens een einde aan het
’vrolijk uurtje’, waarbij je muntjes
het dubbele waard zijn. Wat er
verder nog op het programma
staat? Dat ligt aan de bezoekers
zelf. Het podium staat klaar voor
wie een optreden wil geven.
In ieder geval gaan we door tot in
de late uurtjes.
Aanvang: 20.30 uur en de
entree is gratis.

Groep 8 basisschool de Schakel

Winnaar schoolreis
naar Amsterdam
Een paar maanden geleden kreeg basisschool de Schakel uit Broekhuizenvorst van de Stichting
Kinderpostzegels leuk bericht. Groep 8 van de Schakel behoorde tot de tien groepen met de beste kinderpostzegelverkopers van heel Nederland. Als beloning voor deze geweldige prestatie werd een geheel verzorgde schoolreis
naar Amsterdam aangeboden. Na drie dagen zwoegen op de Cito-toets was het afgelopen vrijdag dan zover.

OJC Cartouche komt met
sterk carnavalsprogramma
Zaterdag 13 februari staat er een oude bekende op het podium.
Deze avond zullen de mannen van de Hoegies de soos op z’n kop zetten.
Het is al weer een aantal jaren geleden dat deze bekende feestband
opgetreden heeft. Maar Gerrit en zijn mannen zijn het zeker niet verleerd
om er een avond vol feest, humor en gezelligheid van te maken.
De deuren gaan om 20.00 uur open en de entree is gratis.
Op maandag 15 februari zal de
Achterhoekse formatie AC/DIXI na de
optocht het podium betreden. De basis voor AC/DIXI werd niet geheel toevallig gelegd op het Oerkracht festival
in 2000 door gitaristen Casper Klein
Gunnewiek en Geert Jan Paaschens.
Uit pure dranklust en verveling besloten zij dan ook een band op te richten.
De naam AC/DIXI werd ingegeven
door het regelmatige bezoek aan
de Dixi’s op het festivalterrein en de
gezamenlijke liefde voor AC/DC. Door
het groeiende aantal optredens in
tent- en schuurfeesten is AC/DIXI zich
naast de stevige rock’n roll ook meer
gaan richten op humor en feest in de
show. Onder het motto stampende
feestrock met grappige eigen teksten,
besloot AC/DiXI elk jaar met een
ander thema door het land te gaan
toeren. Tijdens elk optreden wordt dan
ook alles uit de kast getrokken om het
publiek te vermaken. Zo verschijnen er
speciale gasten als koningin Beatrix,
de Kerstman en Tina Turner op het

podium en wordt er gebruik gemaakt
van heftige showattributen. In de media is AC/DIXI ook niet onopgemerkt
gebleven. Zo was de band in 2005 drie
maal te zien in het programma ’Man
bijt hond’. In 2006 ontstond een rel
tussen AC/DIXI en oud-voetballer John
de Wolf rondom de singlepresentatie
van het nummer ’Wereldkampioen’
waaraan onder andere Giel Beelen en
de Telegraaf ruime aandacht schonken. Voorjaar 2007 bracht AC/DIXI
de single ’Zon Zee & Zuipen’ uit dat
veelvuldig op de radio te horen was.
Dit zelfde jaar kwam AC/DIXI in actie
tegen het naderende rookverbod in
de horeca. Met het gratis te downloaden nummer ’Antirookverbod’
trok de band de aandacht van onder
meer de Coen & Sander Show op 3FM.
Door het succes van dit nummer werd
de band gevraagd om op te treden
op het Malieveld tijdens de massale
rookverbod-demonstratie. Deuren
gaan carnavalsmaandag open tijdens
de optocht en de entree is gratis.

Voor hulp bij Dyslexie en Dyscalculie.

kleur je leven

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

wim peeters

Groep 8 van basisschool de Schakel op bezoek in het Olympisch Stadion van Amsterdam
Voor groep 8 van basisschool de
Schakel begon vorige week vrijdag
de dag al vroeg. De bus stond al om
07.15 uur klaar bij de school voor
vertrek richting hoofdstad. De hele dag
stond in het teken van de Olympische
Winterspelen in Vancouver welke
van 12 tot en met 28 februari plaatsvinden.

Even sfeer proeven
van de Olympische
Winterspelen
Net voor 10.00 uur kwamen de
leerlingen van groep 8 aan bij het
Olympisch Stadion in Amsterdam.
Als eerste werd op een supergrote
ansichtkaart door alle kinderen van de
deelnemende scholen een succeswens

geschreven voor alle Nederlandse
deelnemende sporters in Vancouver.
Vervolgens mochten de leerlingen zich
opstellen voor een heuse Olympische
welkomstceremonie in het stadion
van Amsterdam. Iedere deelnemende
school liep langs het erepodium met
een zelfgemaakt bord.
Op het bord van basisschool de
Schakel stond er ook iets bij over
carnaval.
Na het ‘ceremoniële defilé’ waren
er enkele toespraken van onder
anderen staatssecretaris Bussemaker
van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, oud-schaatsster Barbara de
Loor en de voorzitter van de Stichting
Kinderpostzegels. De staatssecretaris zal de mega ansichtkaart overhandigen aan de sporters, van wie
de grootste groep inmiddels al in

Vancouver is. Om de kinderen nog
meer sfeer te laten proeven, werd ook
de Olympische vlam ontstoken terwijl
de leerlingen van alle scholen het
Wilhelmus zongen.
Na een gezamenlijke lunch waren
er ook nog diverse doeactiviteiten.
Zo was er een Olympische quiz, een
verspring- en kogelstootwedstrijd, een
streetdance-clinic en een schaatsclinic
op een kunststofbaan.
Na een lange busrit terug naar
Limburg was groep 8 om 19.00
uur weer in Broekhuizenvorst.
Jammer genoeg net te laat voor het
programma ’Hart van Nederland’,
waarop een korte reportage van die
dag te zien was. Maar goed dat er zoiets is als ’Uitzending gemist’, nu kan
groep 8 toch nog terugkijken op een
geslaagd dagje Amsterdam.
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VRAGEN
Mies&Flo
Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week
in ‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Column aan Roxanne Hermans

Carnavalsstress!
Na vorige week alle
voorbereidingen te hebben
getroffen, is het nu tijd voor
het echte werk. Het haar-enmake-up-dilemma dat vorige
week ontstond moet nu snel
worden opgelost, komende
zaterdag is namelijk de
deadline: carnaval!
Het is van groot belang dat
alles op tijd tot in de puntjes is
af- en uitgewerkt. Lukt dit ons
niet, dan wordt deze deadline
(figuurlijk) onze dood. Het
gevolg zal dan namelijk zijn dat
we dit jaar niet de blits maken
met carnaval. Dit zijn wij niet
van plan, dus een oplossing voor
dit grote dilemma zal snel moet
komen. Na lang dubben,
uitproberen en spiegelen zijn we
er eindelijk uit.
HAAR
Op zaterdag en zondag doen
we een poging tot elvenachtigkrullend haar. Maandag en
dinsdag gaan we voor in stijl
sluik haar. We gaan ons natuurlijk niet de hele carnaval met
hetzelfde kapsel vertonen.
MAKE-UP
Dit item kostte ons iets meer
tijd door de vele mogelijkheden.
Na tachtigduizend schminkboeken te hebben doorgebladerd
hebben we uiteindelijk gekozen
voor op de maandag en de
zaterdag een subtiel geschminkt
bloemetje aan de linkerzijde van
ons oog en verleidelijke rode
lippen. Voor de zondag en de
dinsdag hebben we gekozen
voor ultra-lange-sexy-wimpers
om de elvenkoningen mee te
verleiden, afgewerkt met
romantische roze lippen.
Al onze prachtige ideeën
netjes uitgewerkt op papier om
ze daarna, hopelijk met succes,
stuk voor stuk uit te gaan
werken. Met naald en draad
kunnen we nu eindelijk aan de
slag om onze droom-outfit te
gaan creëren. Morgen hopen we
alles perfect af te hebben voor
carnaval. Als het aan ons ligt
gaat dat zeker lukken. Onze
dead-line zal niet onze dood
worden, maar het begin van een
sprookjesachtig-mooie-carnaval.
Van de honderden ingeslagen vlinders en bloemetjes, die
hier nu nog rommelig over de
tafel verdeeld liggen, wachtend
op een plekje op onze jurk,
krijgen we al vlinders in (en
natuurlijk ook op) onze buik voor
carnaval 2010.
Alaaf
Mies&Flo

Miss Unity-C en Roxanne Hermans
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Naam:
Roxanne Hermans
Leeftijd:
16 jaar
Woonplaats:
Sevenum
Waar zit je op school?
CITAVERDE College Horst, op het MBO
en volg daar de opleiding
Dierenverzorging/Dierenartsassistente
Paraveterinair.
Wat is je favoriete muziek?
Ik luister naar alle muziek.
Wat is je favoriete film?
Komt een vrouw bij de dokter,
echt heel mooi!
Wat wil je later worden?
Ik ben nu aan het leren voor dierenverzorging en stap, als het kan,
het tweede jaar over op dierenartsassistente paraveterinair. Als ik alles
heb afgerond wil ik graag verder gaan
leren voor sporttherapeute.
Wat is je favoriete drankje?
Bessen gemixt met 7-up!
Waar ga je uit?
Vaker op vrijdagavond naar de Lange
in Horst en op zaterdag ga ik vaker
naar de stad.
Wat zou je aan jezelf willen
veranderen?
Op tijd komen op school…
dat is vaak nog moeilijk.
Wat maakt je woonplaats speciaal?
Het is heel gezellig en veel mensen
kennen elkaar.
Wat zou je willen veranderen aan je
woonplaats?
Niets.

Waar gaat jouw droomreis naartoe?
Mexico.
Hoeveel vrienden heb je op hyves?
856 Vrienden.
Wat is je favoriete eten?
Spaghetti.
Welke hobby’s heb je?
Ik rij al pony vanaf mijn 3e jaar.
Ik train elke week bij Dressage Stable
Inge Coenen uit Grubbenvorst met
mijn pony Miss Unity-C. Ik heb haar nu
bijna twee jaar en rijd dressuur in de
klasse E-Midden 2. Vorig jaar ben ik
begonnen in de klasse Beginnelingen
en ben toen meteen Limburgs
Kampioen geworden. In de klasse
Licht 1 ben ik Kring Kampioen NoordLimburg geworden en afgelopen
zomer ben ik Limburgs Kampioen
Midden 1 geworden. De afgelopen
tijd hebben we flink getraind voor
de Limburgse Kampioenschappen
afgelopen januari in Helden. Hier ben
ik 2e geworden in de klasse Midden 2.
Naam van je favoriete (huis) dier?
Twisty, onze hond en Miss Unity-C,
mijn pony.

Nieuwe
cd van De
Oenoemoeloeke 5
Binnenkort verschijnt er
een nieuw album van
De Oenoemoeloeke 5. Het nog
naamloze album staat vol met
feestmuziek. Een mix van
bekende feestnummers in een
eigen Oenoemoeloekjasje,
met nieuwe en eigen nummers.
Om dit professioneler neer te
zetten, heeft de band producer
Alexander Op het Veld, voormalig bassist van Neet oét
Lottum, in de arm genomen.
De band wil zich nog duidelijker
dan voorheen profileren als
allround feestband.

Zij willen zich
nog duidelijker
dan voorheen
profileren als
allround feestband
Twee van de eigen nummers
van De Oenoemoeloeke 5 zijn op
www.hallohorstaandemaas.nl/ovijf
gratis te downloaden. Juist deze twee
tracks worden net voor de carnavalsdagen naar buiten gebracht omdat ze
ook een hoog ‘vastelaoves-gehalte’
hebben. Het nummer ‘Hald ow
moelbaer’ nodigt uit om na het horen
ervan direct mee te zingen. De band
verwacht dan dat de nummers deze
vastenaovend, én de tijd daarna, opgepakt worden door een breed publiek.
Het gevoelige ‘vanaovend’ laat
daarentegen juist zien dat de band
ook gevoelige nummers weet te
vertolken. Over een aantal weken
wordt het nieuwe feestalbum gepresenteerd.

Maandag 15 februari
Mission Kroegentocht
Start: 15.00 uur De Beurs

32
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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.

Mien Claessen
Koken met
Jan Cremers

In de Smetenhof in Lottum tref ik Mien van Horck. Mien van Horck is in
Lottum beter bekend als Claesse Mien. Mien heeft vele jaren een winkel
gehad in naaigerei en heeft zelfs in Lottum op de markt gestaan met haar
spullen. Normaal doet Mien altijd een dutje op de tijd dat we ons gesprek
hebben, maar dat slaat ze deze keer gewoon over. Door het dagelijkse dutje
van een uur, hoeft ze geen medicijnen meer te slikken voor een probleem
met haar hart, wat vele jaren geleden geconstateerd werd.

IJsflensjes met
bramenportsaus
Benodigdheden: (6 personen)
450 gram bramen*
1½ dl rode port
75 gram witte basterdsuiker
200 gram zelfrijzend bakmeel
3 eieren
¾ liter melk
snufje zout
boter
1 liter slagroomijs
huishoudfolie
slagroom voor de garnering
* als het niet de tijd van het
jaar is voor bramen,
zijn diepvriesbramen ook
heel goed te gebruiken
Bereiding:
• klop met de mixer het bakmeel, de melk, wat zout en de
eieren door elkaar;
• verhit in een kleine pan een
beetje boter en bak minimaal
12 flensjes van het beslag. Laat
de flensjes afkoelen;
• laat het slagroomijs een beetje
zacht worden buiten de vriezer
en doe deze in een spuitzak met
een grote gladde spuitmond;
• spuit een dikke streep slagroomijs in het midden van een
flensje en rol deze op, pak het
flensje in huishoudfolie en leg
deze in de vriezer. (eventueel
kunt u de spuitzak tussendoor
even in de vriezer leggen als
het ijs te ver ontdooit)
• haal de roomijsflensjes uit de
vriezer, pak ze uit en verdeel ze
over 6 grote borden en laat ze
iets ontdooien;
• doe de bramen (houdt een
handje bramen apart voor de
garnering) met de port en de
suiker in een steelpannetje en
prak de bramen met een vork
fijn (of pureer het geheel met
de staafmixer);
• verwarm het geheel ongeveer
twee minuten zachtjes in het
pannetje;
• schenk de warme bramensaus
over de flensjes;
• leg de achtergehouden bramen
in de saus. Garneer het geheel
met een toef slagroom en evt.
een bolletje slagroomijs.

Claesse Mien uit Lottum
Mien van Horck is 83 jaar en woont
in de Smetenhof in Lottum. Haar huis
is knus ingericht. Mien: “Ik woon hier
erg graag. Ik krijg twee uur per week
poetshulp en mij wordt iedere dag het
eten thuisgebracht. Voor de rest doe
ik nog alles zelf. Ik doe het wel rustig
aan, maar dat is geen probleem, ik heb
de tijd.” Mien is getrouwd geweest
met Sraar van Horck. Sraar is in 1981,
na een slopende ziekte, gestorven.
Mien heeft Sraar, net voordat hij stierf,
moeten beloven dat ze het rijbewijs

PUZZEL

Trots laat ze de
boekwerken met de
krantenknipsels over
Lottum zien.
Mien is een echte Lottumse en ze is
erg trots op wat er allemaal gebeurt in
het dorp. Een van de hobby’s van Mien
is het verzamelen en inplakken van
alle artikelen die ze vindt over Lottum
in de diverse weekbladen. Ze is hier
twintig jaar geleden mee begonnen.
Trots laat ze de boekwerken met de
krantenknipsels over Lottum zien. Mien:
“Ik sta ’s morgens om 7.30 uur op, haal
de krant uit de bus en begin te lezen.
Ook alle andere bladen pluis ik uit om
artikelen te vinden over Lottum. Die
knip ik uit, snijd ze recht af met een apparaat dat ik daar speciaal voor gekocht
heb en plak ze in.” Doordat Mien jaren
geleden haar arm heeft gebroken die
niet goed gezet is, heeft ze soms wat
moeite om de artikelen in de mapjes
te stoppen. Dit weerhoudt haar er niet
van maximaal te genieten van deze
hobby. De klappers met de opgeplakte
en in plastic showtassen opgeborgen
krantenknipsels, zien er erg goed
verzorgd uit. “Hier kan ik mij avonden
mee bezighouden”, zegt Mien. Behalve
artikelen over Lottum verzamelt Mien
ook nog artikelen die over onderwerpen gaan waar ze in geïnteresseerd is.
Dat gaat dan over het koningshuis of

over het OLS in Grubbenvorst.
Ook staan er krantenfoto’s in die Mien
gewoon mooi vindt. Een andere grote
hobby van Mien is zingen. Ze heeft 50
jaar actief gezongen bij Le Rossignol,
het gemengd koor van Lottum. Het
afgelopen jaar is ze gestopt met zingen, omdat het moeilijk werd om mee
te komen. De vaste tafel, waar Mien
met een aantal leden van het koor
altijd zat, vaak tot in de late uurtjes,
begon steeds leger te worden, omdat
verschillende leden wegvielen. Ze blijft
nog wel lid van de vereniging. Mien is
bekend in Lottum vanwege de winkel
die ze vele jaren heeft gehad in het
dorp. Mien: “Toen ik met Sraar trouwde,
had hij al een winkel aan huis. In 1950
zijn we naar de Hoofdstraat vertrokken. Daar hadden we een winkel in
naaispullen. Sraar was meester-kleermaker, maar zet maar gewoon ‘snejer’
in de krant. Onder die naam kennen de
mensen hem ook. Ik voerde de winkel
en in de eerste jaren heb ik zelfs nog
op de markt gestaan. Ik heb de winkel
53 jaar gehad.” Mien is ook actief bij
de dorpsraad. Ze is contactpersoon van
de dorpsraad en vertegenwoordigt de
ouderen van Lottum. “Ik ga naar alle
dorpsraadvergaderingen en probeer zo
goed als mogelijk te volgen wat er in
Lottum allemaal gebeurt.”

Mien van Horck is in
Lottum beter bekend
als Claesse Mien
Mien laat een gedicht zien dat ze
gemaakt heeft in het Lottumse dialect,
toen ze 40 jaar lid was van Le Rossignol.
Vol trots leest ze het voor. Het is duidelijk dat Mien een talent heeft voor
dichten. Ondanks dat ze eigenlijk Mien
van Horck-Claessen heet, kent iedereen
haar als ’Claesse Mien’. Dit artikel zal
ongetwijfeld een prominente plaats
krijgen in het plakboek van Mien.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Hennep-arrestaties Sevenum en Tienray

Um vroeger ’t laeve wat op te leuke,
Moste na Amsterdam vur en paar lekkere peuke.
Deen tied is veurbeej,
Dat grei-j vingde vort heej,
En hofde ’t nimmier zo WIET te zeuke!

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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Tip:
vul de flensjes eens met
kaneelijs en serveer er vijgen in
sinaasappelsaus bij.

zou halen. Aan die belofte heeft ze zich
gehouden. Ze haalde op 54-jarige leeftijd het rijbewijs en heeft autogereden
tot haar 81ste. Mien: “Ik heb 25 jaar in
een Toyota Starlet gereden. Twee jaar
geleden kreeg ik een ongeluk.
Ik reed tegen een straatdiamant op de
Hoofdstraat in Lottum. Doordat ik de
beslagen ruiten niet schoon kreeg, zag
ik dat ding niet. De auto was helemaal
vernield. Vanwege mijn leeftijd heb ik
geen andere auto gekocht. Het ongeluk
was eigenlijk het – ongewenste - einde

van het autorijden.” Mien is op haar
23ste in 1949 getrouwd met Sraar van
Horck. Ze hebben samen vier kinderen:
een zoon en drie dochters. Mien heeft
zeven kleinkinderen en inmiddels vijf
achterkleinkinderen. De familie bestaat
in totaal uit 35 personen. Mien: “Ik ga
naar alle verjaardagen. Daar heb ik het
behoorlijk druk mee. Nu ik geen auto
meer heb, is het vervoer wat moeilijker
geworden, maar ik kom toch overal.”
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
Oplossing vorige week:
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telefoon +31 (0)77 463 21 14 telefax +31 (0)77 463 28 67 info@hetmaashotel.nl www.hetmaashotel.nl
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Kerken in Horst aan de Maas

Onze Lieve Vrouw Onbevlekt
Ontvangenkerk Evertsoord
Kerken zijn opvallende gebouwen. Ze hebben een grote historische waarde. In de reeks ‘kerken in Horst aan de
Maas’ wordt de geschiedenis van deze grote, vaak prachtige gebouwen verteld. Deze week de Onze Lieve Vrouw
Onbevlekt Ontvangenkerk van Evertsoord.

Carnavalsmis in
Norbertusparochie
Op zaterdag 13 februari wordt in de Norbertuskerk van Horst
een carnavalsmis opgedragen.
De dienst begint om 19.00 uur
en wordt opgeluisterd door het
Meuleveld kinderkoor onder
leiding van Piet van Kempen en

Joekskapel Kleffe Zök.
De organisatie is in handen
van Stichting jeugdcarnaval
D’n Dreumel.

Rectificatie foto kerk
Griendtsveen
Vorige week is per abuis bij het artikel over de kerk van Griendtsveen
een onjuiste afbeelding geplaatst. Op deze afbeelding de correcte
weergave van de Heilige Barbarakerk Griendtsveen.

In de late jaren dertig zochten de
paters Oblaten een plek om een studiehuis en klooster te vestigen.
Ze werden geattendeerd op de mogelijkheden die ontstonden door de ontginning van de Peel. In eerste instantie
was er verzet tegen deze plannen,
maar het idee werd weggenomen door
burgemeester Everts van Sevenum.
Hij vond het belangrijk dat jonge
boeren die zich met hun gezin in
het gebied vestigden, een kerk in
hun nabijheid hadden. Er werd wel
afgesproken dat de bewoners van de
Peel bij de parochie van Kronenberg
bleven horen. In 1944 kregen de
paters, Missionarissen Oblaten van de
Onbevlekte Maagd Maria, een stuk
grond toegewezen voor de bouw van
een klooster/noviciaat. (Een noviciaat
is een door het kerkelijk wetboek voorgeschreven proeftijd voor kandidaatreligieuzen, die ‘novicen’ genoemd
worden). Naar een ontwerp van architect Theo Taen werd in 1949 de eerste
vleugel van het klooster gebouwd.
Er werden uiteindelijk twee vleugels
gerealiseerd. Jaarlijks kwam er een
tiental novicen, die in Evertsoord voorbereid werden op hun kloostergeloften.
De gelovigen gebruikten de bibliotheekruimte als kerk. Ook de bewoners
van het Peelgebied gebruikten de
bibliotheek als kerk. Omdat de ruimte
te klein werd voor de paters, novicen
en de bewoners, werd het plan om een
eigen kerk te bouwen weer actueel.
In 1954 besloot men om een kerk te
bouwen met een dubbele functie.
De paters bouwden een klooster/
novicenkapel en parochiekerk.
De bewoners zorgden voor de
financiering en de bouw van de kerk.
Omdat de kerk gebouwd werd op
grond van de paters, werden deze eigenaar van het complex. De benoemde
bouwcommissie zamelde op verschillende manieren geld in. Ze kregen
subsidie van de gemeente en van de
provincie. Ook het bisdom droeg bij
aan de financiering. Daarnaast werden

fancy fairs georganiseerd en een
landelijke loting bracht ook het nodige
geld op. De boerenleenbank vulde het
ontbrekende bedrag aan. De paters
spraken met de bewoners af dat die de
bewoners jaarlijkse rente en aflossing
zouden betalen. Dat deden ze door per
hectare akkerland geld af te dragen.
Architect Pierre Weegels uit Weert ontwierp de kerk. In januari 1955 startte
men met de bouw en op 26 juni 1955
vond de eerstesteenlegging plaats,
uitgevoerd door Emmanuel Teunissen.
Op 31 mei 1956 vond de inzegening
van de kerk plaats. Het Mariabeeld, dat
pastoor Kessels van de Kronenbergse
parochie in 1938 aangeboden had aan
de toekomstige Peelbewoners en de
arbeiders, kreeg deze dag een ereplaats in de devotiekapel bij de ingang

van de kerk. In mei 1957 werd het
rectoraat opgericht.
In 1976 verkochten de paters het
hele complex, inclusief de kerk, aan
het Ministerie van Justitie, dat er een
inrichting voor kortgestrafte mannen
in vestigde. Op dit moment is het oude
klooster in gebruik als de penitentiaire
inrichting voor vrouwen. De bewoners
van de Peel hebben het recht om
gebruik te maken van de kerk. Sinds
de verkoop huurt het rectoraat de kerk.
Het aanwezige orgel, gebouwd door
Gebr. Vermeulen, is geplaatst in 1962.

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

Kerkdiensten
RK Kerken
America
Broekhuizen
Broekhuizenvorst
Evertsoord
Grubbenvorst
Hegelsom
Horst (Lambertus)
Horst (Norbertus)
Kronenberg
Lottum
Meerlo
Melderslo
Meterik
Swolgen
Sevenum
Tienray
Rehobothnieuws
Rehoboth
Cuppenpedje 2a

zaterdag
13 februari
dienst
tijd

zondag
maandag
14 februari
15 februari
dienst
tijd
dienst
tijd
Heilige mis 10.00
Heilige mis 10.00

Heilige mis

19.15

Heilige mis
Heilige mis
Biecht
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

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

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
dienst

18.00
tijd
dienst
Evangelie
Evangelie

dinsdag
16 februari
dienst
tijd

woensdag
17 februari
dienst
tijd

donderdag
18 februari
dienst
tijd

vrijdag
19 februari
dienst
tijd

10.00
10.30 Heilige mis

18.30 Heilige mis 09.00 Heilige mis
Aanbidding 09.25

18.30 Heilige mis
Heilige mis

10.00
10.30

Heilige mis
Heilige mis

08.30

09.00
Heilige mis 19.00
09.30 Rozenkrans 18.00 Rozenkrans 18.00
Heilige mis 18.30 Heilige mis 18.30
tijd
dienst
10.00
14.30

tijd

dienst

tijd

18.30 Heilige mis
08.30

19.30 Leesmis
09.00
Rozenkrans 17.45

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

18.30

19.00
tijd
dienst
14.30
19.00
20.00

tijd

dienst

18.00
18.30
tijd
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Duitse avond

Themabal

DJ Nick en The Partyjocks!

di 16 februari 18.00 uur
Organisatie: CV De Blauwpoet
Locatie: Cafe ’t Dörp

za 13 februari 21.00 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije

za 13 februari 22.00 uur
Organisatie: Café de Lange
Locatie: Café de Lange

Jeugdboerenbruiloft

DJ Jeronimo

zo 14 februari 16.00 uur
Org: St. Jeugdcarnaval Hegelsom
Locatie: Zaal Debije

za 13 februari 22.00 uur
Organisatie: Blok 10
Locatie: Blok 10

Kuukesbal

Sleuteloverdracht

ma 15 februari s’ochtends
Org: St. Jeugdcarnaval Hegelsom
Locatie: Zaal Debije

zo 14 februari 10.30 uur
Organisatie:
Gemeente Horst aan de Maas
Locatie: ‘t Gasthoes

America

Griendtsveen

vr 12 februari 21.00 uur
Organisatie: Station America
Locatie: Station America

za 13 februari 14.00 uur
Organisatie: CV De klotbultjes
Locatie:
Gemeenschapshuis De zaal

M*A*M

Snotneuzenbal

De Hoegies
za 13 februari 21.00 uur
Organisatie: OJC Cartouche
Locatie: OJC Cartouche

Carnaval: AC/DIXI
ma 15 februari 18.00 uur
Organisatie: OJC Cartouche
Locatie: OJC Cartouche

Broekhuizen
Buurtenbal

za 13 februari 21.00 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Het Brouwershuis

Kienderboorebrulluf
ma 15 februari 14.11 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Het Brouwershuis

Tour De Brokeze
di 16 februari 14.30 uur
Organisatie: CV De Krey
Locatie: Het Brouwershuis

Broekhuizenvorst

Knapzakkenbal
ma 15 februari 12.00 uur
Organisatie: CV De klotbultjes
Locatie:
Herberg De Morgenstond

Optocht
di 16 februari 13.00 uur
Organisatie: CV De klotbultjes
Locatie: Centrum

Grubbenvorst

zo 14 februari 16.11 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: ‘t Stammineke

Grubbevors dreijt door
ma 15 februari 10.49 uur
Organisatie: Café-zaal de Vonkel
Locatie: Café-zaal de Vonkel

Verkeskopbal
ma 15 februari 20.11 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: Café-zaal de Vonkel

Optreden Pats!

zo 14 februari 15.11 uur
Organisatie: CV De Blauwpoet
Locatie: Centrum

ma 15 februari 20.30 uur
Organisatie: Café-zaal de Vonkel
Locatie: Café-zaal de Vonkel

Blauwpoëtenbal

Receptie Aldere Prins

zo 14 februari na de optocht
Organisatie: CV De Blauwpoet
Locatie: Cafe ’t Dörp

di 16 februari 14.11 uur
Org: GMV De Plaggenhouwers
Locatie: Café-zaal de Vonkel

ma 15 februari 14.30 uur
Organisatie: CV De Blauwpoet
Locatie: Cafe ’t Dörp

Kruumelkesbal
ma 15 februari 15.11 uur
Organisatie: CV De Blauwpoet
Locatie: Cafe ’t Dörp

Hegelsom

Boerebruiloft
zo 14 februari 15.11 uur
Org: C.V. Kroënekraan en Piëlhaas
Locatie: Torrekoel

Kroënenbergsemiddag
ma 15 februari 18.30 uur
Organisatie: C.V. Kroënekraan
en Piëlhaas
Locatie: Torrekoel

Optocht

De Hoegies

di 16 februari 10.33 uur
Org: C.V. Kroënekraan en Piëlhaas
Locatie: Torrekoel

di 16 februari 14.11uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
i.s.m. St. Jeugdcarnaval Hegelsom
Locatie: Zaal Debije

zo 14 februari 13.00 uur
Organisatie: Blok 10
Locatie: Blok 10

Lottum

Hieringschelle
wo 17 februari na askruisje halen
Organisatie: CV D’n Tuutekop
Locatie: Zaal Debije

Horst

Indrinken met dj Guido
vr 12 februari 16.00 uur
Organisatie: Grand Café Liesbeth
Locatie: Grand Café Liesbeth

Lange’s Carnaval
vr 12 februari 8.00 uur
Organisatie: Café de Lange
Locatie: Café de Lange

zo 14 februari 11.00 uur
Organisatie: Grand Café Liesbeth
Locatie: Grand Café Liesbeth

Liedjesaovond
vr 12 februari 20.30 uur
Organisatie: Café de Beurs
Locatie: Café de Beurs

Smartlappenbal
met feestlift

zo 14 februari 13.49 uur
Organisatie: CV D’n Dreumel
Locatie: Centrum

za 13 februari na carnavalsmis
Organisatie: Café D’n Hook
Locatie: Café D’n Hook

Çarnaval del Rio met dj Peter

Chipsbal

ma 15 februari 14.00 uur
Organisatie: Grand Café Liesbeth
Locatie: Grand Café Liesbeth

zo 14 februari 17.00 uur
Organisatie: Café D’n Hook
Locatie: Café D’n Hook

Optocht jeugd

Kinderoptocht

ma 15 februari 14.11 uur
Organisatie: Jeugdcarnaval
D’n Dreumel
Locatie: Centrum

ma 15 februari 14.00 uur
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: centrum

Marktspektakel
ma 15 en di 16 februari 13.00 uur
Organisatie: Blok 10
Locatie: Blok 10

vr 12 februari 22.00 uur
Organisatie: Blok 10
Locatie: Blok 10

di 16 februari 14.00 uur
Organisatie: Grand Café Liesbeth
Locatie: Grand Café Liesbeth

Boerenbruiloft

vr 12 februari 19.30 uur
Org: gez. jeugdverenigingen
Locatie: kantine sportpark

za 13 februari 14.11 uur
Org: Jeugdcarnaval D’n Dreumel
Locatie: De Leste Gulde

Phoenixbal

Carnaval met dj Guido

vr 12 februari 20.30 uur
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: OJC Phoenix

za 13 februari 20.00 uur
Organisatie: Grand Café Liesbeth
Locatie: Grand Café Liesbeth

di 16 februari 14.00 uur
Organisatie: GMV De Peg
Locatie: Markt

Hieringschelle
Boor zukt Boorin met dj Hay

Carnavals Kick Off

Chipsbal

Optocht

Blok 10 Deejays

Jeugdboerenbruiloft

di 16 februari 14.11uur
Organisatie: SV Wittenhorst
Locatie: De Mèrthal

wo 17 februari 20.00 uur
Organisatie: Café D’n Hook
Locatie: Cafe D’n Hook

Meerlo
Party

za 13 februari 22.00 uur
Organisatie: OJC Merlin
Locatie: OJC Merlin

Hieringschelle

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Winterdip, Vermoeidheid, Migraine, P.M.S.,
Homeopathie bij kinderen

Ook bij: Stoppen met Roken en Overgewicht

Rob Coumans

lid N.V.A., N.O.K.H., B.V.A.T.

vr 12 februari 20.11 uur
Organisatie: C.V. Kroënekraan
en Piëlhaas
Locatie: Torrekoel

Noa d’n optocht met dj Peter

Wienusbal

Acu-Balance

HORST: Schoolstraat 59
ARCEN: Roobeekweg 2
www.acu-balance.nl

Receptie Prins

ma 15 februari 14.30 uur
Organisatie: CV D’n Tuutekop
i.s.m. Jong Nederland Hegelsom
Locatie: Zaal Debije

Kinderprinsenreceptie

Optocht

Receptie Jeugdprins

Boerenbruiloft

Kronenberg

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

wo 17 februari 20.00 uur
Organisatie: Grand Café Liesbeth
Locatie: Grand Café Liesbeth

Aantappe
za 13 februari na carnavalsmis
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: Café Oud Meerlo
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Optocht

Optocht

Optochtbal

zo 14 februari 14.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: Centrum

ma 15 februari 13.49 uur
Organisatie:
CV de Meulewiekers
Locatie: Centrum

ma 15 februari na de optocht
Organisatie: CV d’n Bok
Locatie: Zaal Wilhelmina

Carnavalsbal
zo 14 februari na de optocht
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: Feestzalencomplex
‘t Brugeind

Jeugdbal Frikadelletjesbal
Boerenbruiloft

di 16 februari 10.00 uur
Organisatie: CV d’n Bok
Locatie: Zaal Wilhelmina

di 16 februari 14.11 uur
Organisatie:
CV de Meulewiekers
Locatie: MFC de Meulewiek

Boerenbruiloft & Receptie

Snotneuzenbal
ma 15 februari 10.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: Feestzalencomplex
‘t Brugeind

Playbackshow
ma 15 februari 14.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: Feestzalencomplex
‘t Brugeind

di 16 februari 14.11 uur
Organisatie: CV d’n Bok
Locatie: Zaal Wilhelmina

Sevenum
Veurpreuve

Herring schelle

za 13 februari 20.30 uur
Organisatie: Dun Ezelskop
Locatie: De Wingerd

wo 17 februari 20.00 uur
Organisatie: CV d’n Bok
Locatie: Zaal Wilhelmina

Boorebroeluf
zo 14 februari 15.11 uur
Organisatie: Dun Ezelskop
Locatie: De Wingerd

Tienray

Optocht

za 13 februari 20.30 uur
Organisatie: CV de Geiten
Locatie: de Geitenstal

Openingsbal

Verloving
ma 15 februari 20.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: Café Oud Meerlo

ma 15 februari 16.00 uur
Organisatie: Dun Ezelskop
Locatie: De Wingerd

Chipsbal

Boerenbruiloft
di 16 februari 15.30 uur
Organisatie: CV De Vöskes
Locatie: ’t Brugeind

zo 14 februari 11.00 uur
Organisatie: CV de Geiten
Locatie: OJC Gaellus

Oetbloaze
di 16 februari 11.11 uur
Organisatie: Dun Ezelskop
Locatie: De Wingerd

Receptie
Jeugdprinsenpaar

Hieringschelle
wo 17 februari 21.00 uur
Organisatie: OJC Merlin
Locatie: OJC Merlin

Melderslo

(Kinder)optocht
ma 15 februari 14.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: Centrum

Megaboerenbruiloft
di 16 februari 15.11 uur
Organisatie: CV De Vlaskop
Locatie: MFC De Zwingel

Meterik

Matinee

zo 14 februari 14.30 uur
Organisatie: CV de Geiten
Locatie: de Geitenstal

di 16 februari 12.00 uur
Organisatie: OJC Walhalla
Locatie: OJC Walhalla

Carnavalsdisco

Swolgen

zo 14 februari 20.30 uur
Organisatie: CV de Geiten
Locatie: de Geitenstal

za 13 februari 20.30 uur
Organisatie: CV d’n Bok
Locatie: Zaal Wilhelmina

Optocht

Thema avond
Ik hou van Holland

ma 15 februari 15.00 uur
Organisatie: CV de Geiten
Locatie: Centrum

Jeugdbal/ Stripfestival
Kinderboerenbal

zo 14 februari 16.00 uur
Organisatie: CV d’n Bok
Locatie: Zaal Wilhelmina

Kindermiddag

Kruumelkesbal

za 13 februari 13.30 uur
Organisatie: CV de Meulewiekers
Locatie: MFC de Meulewiek

ma 15 februari 10.00 uur
Organisatie: CV d’n Bok
Locatie: Zaal Wilhelmina

Carnavalsbal

Optocht

za 13 februari 21.00 uur
Organisatie:
CV de Meulewiekers
Locatie: MFC de Meulewiek

ma 15 februari 14.30 uur
Organisatie: CV d’n Bok
Locatie: Centrum

di 16 februari 11.30 uur
Organisatie: CV de Geiten
Locatie: de Geitenstal

Boerenbruiloft
di 16 februari 14.00 uur
Organisatie: CV de Geiten
Locatie: de Geitenstal

E 8,11
Effe broodjes 10 voor E 2,11
Abrikozenvlaai

voor

Rozijnenbrood met

kandy, mocca en noten 600 gram

E 2,50

Met de carnavalsdagen zijn wij
gesloten t/m woensdag
GROEPSLESSEN
Tel. 077 - 398 35 53
www.wellnessanco.nl

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

Weekend aanbieding:

Peggebroëd

service 35

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

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

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

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
12 t/m 18 februari
Tandarts Heldens - in ‘t Zandt
Hertog Arnoldlaan 10 Horst
T 077 398 12 44

Verloskundige zorg
24 uur per dag bereikbaar
‘Het Zorghoes’
Westsingel 98 Horst
T 077 398 14 50
T b.g.g. VieCuri Venray 0478 52 22 22
Alarmnummer

Apotheekservicepunt Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 83 04
E apotheekservicepuntlottum@ezorg.nl
ma t/m vr 08.30 - 12.00 uur
en 16.30 - 17.00 uur
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Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44
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Tributeband Cowboys From Hell

Oefenen in een
omgebouwd kippenhok
In Horst en omgeving zijn veel bandjes. Het ene bandje bestaat al wat langer dan het
andere, maar één ding hebben ze gemeen: ze zijn op vroege leeftijd met muziek maken
begonnen. Zo ook Cowboys From Hell (CFH) uit Lottum, met bandleden uit de regio Horst aan
de Maas.
CFH is ontstaan door de Canix All Stars. In
2008 werd aan de Lottumse bands gevraagd om
een korte set te spelen van hun eigen muzikale
helden. Voor het toenmalige Haraszment was
duidelijk dat dit Pantera moest zijn. CFH is dus
een Pantera tributeband. De naam is afgeleid
van het gelijknamige Pantera album ‘Cowboys
from Hell’, het album waarmee Pantera zich
wereldwijd op de kaart zette.

”Buren hebben geen
last van ons wanneer
wij oefenen”
De bandleden zijn Bob Paulus, 35 jaar,
afkomstig uit Horst (zanger), Joris Vergeldt,
29 jaar, (bassist), Lon van den Hombergh uit
Swolgen, 29 jaar (gitarist), Roland Frencken,
35 jaar, uit Grubbenvorst en hij is eveneens
gitarist. Tot slot William Swinkels, 31 jaar,
afkomstig uit Maasbree (drums). De band oefent in een omgebouwd kippenhok in Horst.
“Een ideale ruimte: geen klagende buren,
’s winters verwarmd, en zomers de deur
wagenwijd open”, zegt Joris Vergeldt.
CFH is een Pantera tributeband. Pantera,
ooit begonnen als een glam-metal band, begon
begin jaren negentig een soort van post-thrash
metal te maken, later bekend geworden als

hebben we twee tot drie optredens per maand
vast staan”, aldus de bassist.
Net als elke andere band droomt ook CFH
er weleens van om voor een vol stadion op te
treden, maar realiteit zal dit waarschijnlijk niet
worden. “Elk optreden heeft zijn eigen charme,
klein of groot. Op dit moment gaat het in ieder
geval alleen nog maar bergopwaarts en het
einde is nog niet in zicht. CFH zal altijd een
hobby blijven, dus doorgroeien om ervan te
leven zal het niet worden”, zegt Vergeldt.
Op de vraag waarom er in Lottum zoveel
bandjes zijn, zegt Joris: “Dat we er veel hebben
is inderdaad algemeen bekend, maar waarom,
daar heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. Als ik
zelf terugkijk toen ik vijftien jaar geleden voor
het eerst een basgitaar omhing, vond ik het
niet meer dan normaal dat er al zoveel actieve
bands waren. Ik denk sowieso dat Canix een
grote kweekvijver van bands is. Beginnende
bands hebben de mogelijkheid om een van hun
eerste optredens in Canix te geven, daar staat
de soos altijd voor open. Er heeft weleens een
band opgetreden die nog niet eens een naam
had. Ook door de actieve programmering van
regionale bands staat er regelmatig wel een
Lottumse band in Canix op de planken. Ik denk
dat hierdoor de jeugd gemotiveerd wordt en
dat ze zelf ook wel een keer voor een volle zaal
willen spelen.”

AB Limburg is gespecialiseerd in het aannemen, uitzenden en detacheren
van arbeidskrachten. Een no-nonsense coöperatie die weet van aanpakken
met ruim 40 jaar ervaring in het aanbieden van flexibele hulp. AB heeft haar
wortels in de agrarische sector, maar is ook al jaren actief in de hoveniersbranche, grond-, weg- en waterbouw, loonwerk en (civiele) techniek.

...bij ons groeien de bomen
tot aan de hemel!
Een greep uit ons aanbod:
Voor een boomkwekerij gespecialiseerd in sierheesters zoeken wij een

Medewerker

Die het vak wil leren. Opleiding LBO/MBO.
Voor een coniferenkwekerij zoeken wij een

Meewerkend voorman

Met ervaring in het werken bij een boomkwekerij en in het aansturen van met name
Poolse medewerkers.
Voor een kwekerij in laan- en vruchtbomen zoeken wij een

Medewerker

Heb jij ervaring in de boomkwekerij en geen bezwaar tegen fysiek zwaarder werk, dan
komen wij graag in contact met jou!
Voor diverse hoveniersbedrijven zoeken wij
Beginnende hoveniers en ervaren

hoveniers

Wil je het vak van hovenier leren, heb je affiniteit met het hoveniersvak, of ben je al een
ervaren hovenier die toe is aan een nieuwe stap, dan hebben wij volop mogelijkheden
voor jou! Wij zorgen desgewenst voor een opleiding en een betaalde baan.
Houd jij van buitenwerken en je mouwen opstropen? Laat het ons weten!
Voor diverse opdrachtgevers in de vollegrondsgroenteteelt zoeken wij fulltime

Allround medewerkers

Cowboys From Hell treedt steeds vaker op
groove metal. Voordat CFH was ontstond en de
band nog eigen nummers maakte onder de
naam Haraszment, waren de Pantera-invloeden
wel al duidelijk hoorbaar, dus een logische stap
naar een Pantera tributeband was dan ook voor
niemand verrassend.

”Optreden in een vol
stadion zit er waarschijnlijk
niet in”
Aan optredens heeft de band geen gebrek.
Joris: “We treden steeds meer op. Een cover- of
tributeband verkoopt zich veel makkelijker dan
een band die zijn eigen werk moet promoten.
Ondertussen zijn we ook aangesloten bij een
klein boekingskantoor en samen met een Iron
Maiden-, een Metallica- en een Motörhead
tributeband treden we vanaf eind februari op
door het hele land en in België. Op dit moment

”Halverwege een optreden
naar toilet gaan kan niet”
Heb je tips voor beginnende bands?
“Als ik nu een beginnend bandje op het podium
zie, denk ik: zo was ik vijftien jaar terug ook.
Je staat er wat moeilijk vol zenuwen te spelen,
maar zo begint iedereen. Uitstraling en podiumpresentatie komen vanzelf wel. Zorg er wel
voor dat je voor je optreden er ook klaar voor
bent. Niets zo vervelend als je halfweg de set
naar het toilet moet. Voor een zanger kan het
handig zijn om van tevoren even na te denken
over wat hij of zij tussen de nummers door gaat
vertellen, maar het moet wel spontaan blijven”,
besluit de bassist. Het eerstvolgende optreden
van CFH staat voor 26 februari gepland met de
Monsters of Heavy Metal package in Club Iduna
in Drachten (Friesland). Het eerste optreden hier
in de regio is op 20 maart, ook weer met de
Monsters of Heavy Metal in Blok 10 in Horst.

Werkzaamheden bevatten o.a. sorteren, wassen, schoonmaken, oogsten, laden en
lossen en onderhoudswerk.
Houd jij van afwisselend werk, ben jij een aanpakker en heb je ervaring in de
vollegrondsgroenteteelt? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te
bespreken.
Voor een paprikakwekerij zoeken wij een full time

Logistiek medewerker

Je bedient de sorteermachinelijn, verzorgt contacten met afnemers en transporteurs en
geeft leiding aan een groep medewerkers. Heb jij goede communicatieve vaardigheden,
ervaring in de glastuinbouw en geen 9-tot-5 mentaliteit, neem dan contact met ons op.
Wij zijn voor onze klant: Inno +, gevestigd in Maasbree, op zoek naar een fulltime

Monteur

Inno+ is specialist in klimaattechniek en luchtreiniging voor met name intensieve
veehouderij en industrie.
Voor installatie van de systemen. Het betreft met name electrawerk maar loodgieterswerk
komt ook voor. Heb jij een electra opleiding en een agrarische achtergrond, dan komen
wij graag in contact met jou.

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

