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Budgetwonen

Budget Wonen XXL Store
Witveldweg 100,
5961 ND Horst,
aan de A73 afslag 11
Tel. 077 - 398 02 43,
info@budgetwonenxxl.nl
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De Heideroosjes
pakken de draad weer op
Na een jaar sabbatical zijn de Heideroosjes er weer
helemaal klaar voor. Met de verschijning van een dvd,
de start van de theatertour en optredens tijdens de
zomerfestivals stroomt de agenda van de Horster
punkrockers weer aardig vol.

Na twintig jaar in de hoogste
versnelling, begon de accu ruim een
jaar geleden aardig leeg te raken.
Zanger Marco Roelofs: “Ik heb de eerste
twee maanden van 2010 alleen maar

Raad van State geeft gemeenteraad nieuw huiswerk op

Uitbreiding Museum De Locht vertraagd
Museum De Locht mag voorlopig nog niet uitbreiden. De gemeenteraad van Horst aan de Maas zal binnen
vier maanden het plan op onderdelen moeten toelichten. Dat blijkt uit een tussenuitspraak van de Raad van
State. Het besluit van 10 november 2009, waarbij het bestemmingsplan ‘Museum De Locht’ is vastgesteld, dient
de gemeenteraad, mede op basis van nader onderzoek, alsnog toereikend te motiveren.
De uitspraak wordt gezien als
een tussenstap want de Raad van
State is van mening dat er snel een
einde moet komen aan het geschil
tussen varkenshouder Willems en het
museum. Willems tekende eerder
beroep aan tegen de uitbreidingsplannen van het museum bij de Raad van
State. Volgens de tussenuitspraak is er
op het meest zuidelijke deelplan een
overschrijding van de geurnorm. Om
vernietiging van het bestemmingplan
te voorkomen koos de Raad van State

voor deze tussenstap.
Bijna drie jaar geleden diende
Museum De Locht in Melderslo uitbreidingsplannen in bij de gemeente Horst
aan de Maas. Het museum kocht voor
de geplande uitbreiding een aangrenzend perceel aan ter grootte van twee
hectare. Het museum wil naast uitbreiding, de hoofdentree verplaatsen naar
de Broekhuizerdijk. Er zouden ook vier
woningen gebouwd mogen worden,
waarbij een agrarische bedrijfswoning
op het museumterrein de bestemming

‘burgerwoning’ krijgt. De uitbreidingsplannen stuitte op verzet van
varkenshouder Theo Willems omdat
zijn bedrijf in de nabijheid van het museum ligt. De varkenshouder was van
mening dat hij belemmerd zou worden
in zijn bedrijfsuitvoering. Willems vond
dat de gemeenteraad van Horst aan de
Maas een verkeerde geurcirkel rondom
zijn bedrijf had vastgesteld. Willems
tekende beroep aan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan bij de
Raad van State.

geslapen. Als je bezig bent, merk je het
nauwelijks, maar blijkbaar was de accu
helemaal leeg.” Het hoogtepunt was
het jubileumjaar (twintigjarig bestaan)
in 2009. Roelofs: “In dat jaar deden
we een theatertour van ruim zeventig
shows, meteen daarna gingen we een
maand de studio in voor een dubbelalbum en daarna knalden we door met
een dertigtal jubileumconcerten. Een
weekje vakantie schoot er volledig bij
in”.

Muziekwereld
is onvoorspelbaar
Was 2009 een extreem jaar, de
Heideroosjes leggen zichzelf sowieso
een ambitieus programma op. Roelofs:
“Het is een levensstijl. We leven in
sneltreinvaart en door onze ambities
kiezen we nooit voor de gemakkelijkste
weg. Hebben we een land ‘veroverd’,
dan willen we het volgende. Zo ook
met onze theatertour: daar zijn we
verschrikkelijk intensief mee bezig
geweest. Die moest tiptop in orde zijn.
We waren aan het eind van 2009 leeg.
Helemaal leeg. Het kostte ons veel
moeite om de geplande theatertour
van 2010 een jaar uit te stellen. Maar

het moest. Onze intensieve manier van
leven riep ons een halt toe.”
De vier, naast zanger Marco Roelofs
ook drummer Igor Hobus, bassist Fred
Houben en gitarist Frank Kleuskens,
zagen elkaar in het afgelopen jaar niet
veel. Frank Kleuskens: “Toen Rowwen
Hèze in Den Bosch gehuldigd werd
met een verrassingsconcert, hebben
we een uitzondering gemaakt. Toen
hebben we gezondigd. Na een paar
keer repeteren hebben we ze verrast
met een optreden. Maar verder deed
iedereen zijn eigen ding. Welk ding?
Dingen die normale mensen doen. Met
de kinderen spelen, de poort verven,
boodschappen doen.”

We werden met
Jiskefet vergeleken
“Vergelijk het maar met een burnout”, zegt Kleusken. “We waren niet
uitgekeken op elkaar, ook niet op de
muziek, maar zowel onze creativiteit
als onze energie was op. Ik heb het
eerste half jaar bijna niks gedaan.
Uitgerust. Weet je, je gaat altijd maar
door. Geen moment van rust, geen moment voor reflectie.
Lees verder op pagina 2
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De Heideroosjes pakken
de draad weer op
Gedurende de sabbatical zijn we
ons gaan realiseren wat we hebben.
Normaal dender je maar door. En we
hebben nagedacht over de toekomst.”
Nadenken over de toekomst is een
relatief begrip. Roelofs: “We plannen
nooit verder dan twee jaar vooruit. De
muziekwereld is zo onvoorspelbaar. Als
ik bij wijze van spreken een keer een
verkeerde broek aantrek, kan het al
afgelopen zijn. We bekijken per twee
jaar of we er nog lol aan beleven.”

Nieuwe cd op komst
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HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
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Redactie
Jeroen van de Nieuwenhof
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De sabbatical zit erop, nieuwe
plannen zijn gesmeed. Ambitieuze
plannen wederom. Dezer dagen
zijn de mannen in de Bondszaal in
America hard aan het oefenen voor de
theatertour, die volgende week van
start gaat. Kleuskens: “Eerst brengen
we de dvd ‘Manie! Manie!’ van de
theatertour uit, die is vanaf 1 februari
verkrijgbaar en ook te zien op L1. Een
dag later start de reprise van de theatertour. Een theatertour die uitstekend
ontvangen werd en waarin onze humor
zelfs vergeleken werd met Jiskefet.
Een mooier compliment kun je niet
krijgen.”

Duurzame energie
voor 37 nieuwe woningen
de Afhang Horst
Eind februari start Wonen Limburg in Horst met de bouw van 33 huur- en 4 koopwoningen in het uitbreidingsgebied De Afhang. In deze woningen worden duurzame energiemaatregelen toegepast. Door minder beslag te
leggen op schaarse en vervuilende energiebronnen werkt de woningcorporatie aan aantrekkelijk en betaalbaar
wonen voor haar huurders en kopers.

Agenda nu alweer
helemaal vol
In mei eindigt de theatertour met
twee optredens in Horst. Amper een
week later wacht het ruigere werk
weer: keiharde punkrockoptredens
tijdens de zomerfestivals. Roelofs:
“En dan willen we ook nog een nieuwe
cd uitbrengen. Ik heb al een aantal
teksten geschreven, we hopen tussen
de theateroptredens door tijd te vinden
om te oefenen. Na de zomerfestivals
moeten we de studio in. Ik weet niet
of we eind 2011 halen, het kan ook
januari 2012 worden.” Waarmee de
agenda van de Heideroosjes nu alweer
helemaal vol lijkt te zitten. Roelofs: “Ja,
dan weten we meteen of de accu weer
helemaal opgeladen is. Laat 2011 maar
komen!”

Ger Verstegen, manager ad interim
van de vestiging Horst: “Wij willen
graag de woonlasten van onze huurders
zo laag mogelijk houden, maar voor
een belangrijk deel ook de kosten van
energie. Daarom gaan we in de nieuwbouwwoningen in De Afhang een aantal extra energiebesparende voorzieningen aanbrengen. Denk daarbij aan een
zonneboilersysteem en extra isolatiemaatregelen voor de daken, gevels en
begane grondvloeren. De maatregelen

komen bovenop de wettelijk verplichte
voorzieningen. Het resultaat merken
onze huurders en kopers direct in hun
portemonnee.”
Het uitbreidingsgebied De
Afhang ligt tussen de Westsingel, de
Americaanseweg en de Meterikseweg
in. Wonen Limburg heeft in de eerste
fase 48 woningen gebouwd. In de
tweede fase realiseert zij 37 woningen. Het betreft 4 koopwoningen voor
starters, 21 eengezinswoningen in de

sociale huursector en 12 levensloopbestendige woningen in de sociale
huursector. Eind februari start Haegens
Bouw met de bouwwerkzaamheden.
Een jaar later kunnen de bewoners hun
nieuwe woning inrichten.
De gemiddelde huurprijs bedraagt
548 euro per maand. De prijs voor de
koopwoningen is 198.000 euro v.o.n.
meer informatie over dit nieuwbouwproject is te vinden op
www.wonenlimburg.nl.

Piet Wijnen lid van verdienste VVN Limburg
De oud-voorzitter van de afdeling Peel- en Maasdorpen van Veilig
Verkeer Nederland Piet Wijnen is tijdens de eerste bestuursvergadering op
19 januari 2011 onderscheiden als lid van verdienste van Veilig Verkeer
Nederland district Limburg.
Voorzitter van het district
Limburg René Verheggen en ouderenvoorlichter Pierre Geurts staken de
loftrompet over het vele werk dat
Piet Wijnen voor de afdeling, regio
en district heeft verricht. Vervolgens
kreeg hij de onderscheiding opgespeld en de oorkonde overhandigd.
Piet is een bijzonder mens, dienstbaar, betrokken, kritisch maar ook
vechter voor de goede zaak. Hij is in
1987 begonnen als penningmeester
van de afdeling Sevenum en bij de
samenvoeging tot de afdeling Peelen Maasdorpen in 1998 werd hij
voorzitter.
Piet regelde heel veel zaken

zoals de rijsimulator, de Hiltho en de
verkeersexamens op de basisscholen
in Sevenum. Verder verzorgde hij voor
vele verenigingen en voor brugklassers de verkeersvoorlichting. Ook bij
de jaarlijkse fietsverlichtingscontroles, alcohol- en autogordelcontroles
in samenwerking met de politie
verleende hij zijn medewerking.
De afdeling Peel- en Maasdorpen
heeft jarenlang van de grote vakkennis van Piet Wijnen kunnen profiteren.
Piet bedankte tijdens de bestuursvergadering iedereen voor de goede
samenwerking. Hij keek met veel
plezier terug op alle activiteiten van
de afgelopen 23 jaar.

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
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.

Verhuur en transport van containers van 5 tot 38 m3 voor
Steenpuin • Bouw- en sloopafval • Bedrijfsafval
Levering van zand en grind
Nationale en internationale transporten

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Van der Sterren Transport & Containerverhuur Bremweg 4a, 5961 NE Horst, 077-398 15 69
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Grote verhuizing verliep zonder problemen

Basisschool Megelsheim
Meerlo heeft
gemeentehuis verlaten
Afgelopen weekend vond de verhuizing plaats van basisschool Megelsheim vanuit het tijdelijk onderkomen
in het Meerlose gemeentehuis naar de Mgr. Jenneskensstraat. Vanaf half juni 2010 tot en met vorige week
vrijdag vond de school onderdak in het voormalige gemeentehuis van Meerlo-Wanssum. De verhuizing naar de
vernieuwde en verbouwde school net buiten de rand van Meerlo verliep soepel dankzij de inzet van leerkrachten, ouders en vrijwilligers. Afgelopen maandag werd weer gewoon les gegeven op de locatie aan de
Mgr. Jenneskensstraat in Meerlo.

Appelbollen,

een lekker frisse appel
in een dun laagje
bladerdeeg
HORST • MAASBREE

Mind & Body Care
Verhuizing naar de vernieuwde locatie aan de Mgr. Jenneskensstraat verliep soepel
Volgens directrice Georgette
Poppelier is het terugverhuizen naar
de ‘oude’ plek soepel verlopen. “We
hadden vrijdag al veel spullen klaargezet in het gemeentehuis en zaterdag
kregen we hulp van meer dan 45
mensen. Met vrachtwagens hebben
we de spullen overgebracht naar onze
vernieuwde school en om 17.00 uur
waren we klaar”, aldus Poppelier. Een
verbouwing, uitbreiding en aanpassing
van het oude schoolgebouw was nodig
om alle partners van de brede school
Meerlo onder één dak te huisvesten.
Basisschool Megelsheim maakt deel
uit van Dynamiek Scholengroep en
telt momenteel zo’n 220 leerlingen.
Samen met Spring kindervang, de
Peuterspeelzaal en BiblioNu komen er
een kleine 300 kinderen naar de brede
school. Daarom zijn er twee extra
lokalen bijgekomen in basisschool
Megelsheim.

Geen les meer
in voormalig
gemeentehuis
Maar nog is niet alles helemaal af.
Georgette: “Nee dat klopt. We moeten
het speelterrein inrichten en dat is ook
nog veel werk. We willen samen met
de kinderen het speelterrein opnieuw
inrichten. Ook daar kunnen we handjes
bij gebruiken van iedereen die de
school een warm hart toedraagt.
Omdat we het goed met onze buren

(Soos Merlin, red.) kunnen vinden,
willen we de mogelijkheid bekijken
om gezamenlijke voorzieningen te
gebruiken. Misschien kunnen we samen de fietsenstalling gebruiken.” De
school kan het prima vinden met de
jongerensoos als buur en hoopt dat de
soos een handje wil helpen bij de aanleg van het nieuwe speelterrein. “Wij
kunnen alle materialen leveren en zij
wellicht de handjes”, zegt Georgette.
Het idee lijkt prima om samenwerking
te zoeken tussen soos en school. Het
ligt immers voor de hand dat kinderen
van de basisschool ook soosbezoekers
worden. Een pure win-win situatie
voor beide partijen.

Samenwerking met
soos Merlin
Dat de verhuizing van het
gemeentehuis naar de vernieuwde
school ook een beetje pijn doet is
begrijpelijk. “Het gemeentehuis ligt
centraal in het dorp. Naar schatting
85% van alle kinderen hoefde naar de
tijdelijke huisvesting in het gemeentehuis niet de drukke Hoofdstraat
over te steken. Daarentegen waren
de ruimtes in het gemeentehuis erg
verschillend in grootte waardoor het
soms passen en meten was. Om het
gemeentehuis geschikt te maken als
school zou er grootscheeps verbouwd
moeten worden. Ook het speelterrein
dat nu op de openbare parkeerplaats
was gevestigd, was niet ideaal. Omdat

het om een openbare parkeerplaats
ging, moesten er sommige plekken
vrijgehouden worden. Maar ik geef toe
dat de plek midden in het dorp wel
zéér aansprak, zeker qua verkeersveiligheid. Nu moeten we weer ‘brigadieren’ en nog eens ‘brigadieren’ om
alle kinderen veilig over de drukke
straat te loodsen”, legt Poppelier uit.
In ruil voor de wat grotere afstand
naar de huidige verbouwde school en
het veilig overzetten van kinderen op
de Hoofdstraat heeft de basisschool
een magnifiek uitzicht. “Dat klopt,
we zouden tijdens ‘de grote vakantie’
onze lokalen zo kunnen verhuren aan
vakantiegangers die van de natuur
en van ruimte houden. We zitten aan
de buitenrand van Meerlo met een
supermooi uitzicht op weidevelden en
bossen”, lacht de directrice.

Verkoop & Reparatie
Rolluiken & Zonwering
info@zonneklaar.net
www.zonneklaar.net
Ron van Gool 06 202 88 600

Te zwaar? Niet fit? Te licht?
Neem HERBALIFE!
Gratis begeleiding en vetmeting.
Geïnteresseerd?
Bel dan:
Helmy Thoone - Tel. (0478) 514988

Officiële opening
ergens in mei
Komende tijd worden er door de
kinderen nog acties georganiseerd binnen Meerlo om de kosten voor de aanleg van het speelterrein te drukken.
Wanneer het speelterrein gerealiseerd
is, volgt een officiële opening. Dat zal
ergens in mei zijn verwacht Georgette
Poppelier. Bij de Meerlose basisschool
zijn 20 à 25 leerkrachten en ondersteunend personeel werkzaam. De
bouwkosten voor de ver- en nieuwbouw aan de basisschool bedragen
zo’n 1,3 miljoen euro.

Schwarzkopf Professional heeft een groene kleurlijn,
Essensity Colour. 100 % kleurintensiteit,
0 % ammoniak en geurstoffen. Ondek het zelf!
In februari een GRATIS Essensity Colour Shampoo
bij een kleurbehandeling van Essensity. OP=OP

www.anjaloek.nl
Hoofdstraat 8a, 5961 EZ Horst

o

mpo
lour Sha
Gratis Co e 10,50
t.w.v.

tel.: 077 398 33 64
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21 januari 2011
Zoontje en broertje van
Alex en Lonneke Arts-Kuijpers
Bram en Koen
Hertog van Gelresingel 24
5961 TB Horst

Yoga voor kinderen in Meerlo
Op maandag 7 februari start er een
nieuwe kinderyoga groep van
15.45-17.00 uur. Voor meer info
www.praktijkdansendhart.nl
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw magazijn + palletstellingen, stalen kasten,
werkbanken, ladenblokken, magazijnbakken enz. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37. Ook zat. open.
Te koop: Buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s, kantinemeublair, ordnerkasten, garderobe
+ lockerkasten, kluizen, whiteborden
en kapstokken. Nieuw en gebruikt.
Hagro, Horsterweg 19 Sevenum
tel. 077 398 80 37. Ook zat. open.
Gezocht oppas in Meterik voor onze
zoon van 7 en dochter van 1 jaar. Het
gaat hierbij om de dinsdagen van ca
7.45 tot 18.00 uur. Evt. de maandagen
extra is bespreekbaar. tel 06 49 35 16 31
Autobedrijf Niek krekels
30-tal occasions Niekkrekelshorst.nl
Ook kunt u terecht voor onderhoud, rep.
uitlaten, banden, uitlezen van storingen.
Industriestraat 19a Horst 077 398 57 44
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Ruim 6.000 2e hands boeken!
Curiosa uit jaren 50/60/70.
Steeds wisselende voorraad.
TerugBlik, Veemarkt 7a Horst
NIEUW: de WebWinkel van TerugBlik.
www.terugblikhorst.nl
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05
COMPUTERPROBLEMEN? Ervaren
specialist lost ze snel en betaalbaar
op! Onderhoud, (draadloos) internet,
netwerken, overstap Windows7.
06 14 51 11 20.
Steigerhout en Teakhout meubels
voor binnen en buiten.
Blaktweg 69, Melderslo. 06 51 93 18 38
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Te huur aangeboden:
boerderijwoning te Horst
inlichtingen 06 15 06 48 03
Verloren op zo 9 januari
zwarte koraalketting van Gebr. van
Doornelaan naar Lambertuskerk.
Fam. Haegens 06 12 51 64 13
Leer hypnotiseren
Hypnose workshop op zaterdag 5
februari te Utrecht en 26 februari te
Nijmegen. Meer informatie:
www.hypnosecursus.nl
Te Koop zeer complete Bugaboo Frog 3
in 1 kinderwagen, kleur zand.
Maxi Cosi met voetenzak en regenhoes,
witte box + boxkleed en baby gym.
Alles in mooie staat, prijs n.o.t.k.
Tevens te koop vaatwasser Siemens
inbouw. Dr. van de Meerendonkstraat
10 Horst T. 077 463 1309
Valise atelier & natuur workshops
venitaanse maskers, sfeervol vastelaovend........ zie foto’s www.valise.nl
voor data 06 26 97 93 5

Bij Kinderopvang OKKI is persoonlijke aandacht
in een huiselijke sfeer vanzelfsprekend....
Op de 1e woensdag van de maand
is het kookcafé geopend
voor kinderen vanaf 4 jaar.

Meer info: www.okkisevenum.nl of 06 - 15 59 20 64

Voor vakkundig tegelwerk!
Bel voor advies en
vrijblijvende prijsopgave:
tel.: 0478-580681
of 06-44976141

Mollenbestrijding
‘De laatste hoop’

Overlast van mollen bel dan
de mollenbestrijder voor
Horst a/d Maas.
Tel. 077 398 61 03
Bekwaamheidscertificaat nr. L 20060000945

Vrijdag 28 jan

Vinyl avond
Zaterdag 29 jan

Fishnet Stockings
Rock&roll
van Horster bodem
Aanvang 22.00 uur

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

Wilhelminaplein 13 Horst

Whisky proeverij
Maandag 14 feb
houden we een proeverij
van schotse whisky.
Deelname E 20,Alleen op reservering.
Aanvang 20.00 uur.

Vrijdagavond is cultureel centrum De Wingerd feestelijk geopend door wethouder Freek Selen. Na
de officiële opening konden de bezoekers een kijkje nemen in de ’nieuwe’ Wingerd.
De verbouwing van De Wingerd maakt deel uit van een project onder de naam ’Sevenum verandert,
verbouwt, verbetert, vooruit!’. Een project waarbij de gemeente, De Zorggroep en Wonen Horst samenwerken op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het hele project bestaat uit de verbouwing van verzorgingshuis Sevenheym, de ver-/nieuwbouw van De Wingerd en de bouw van vier groepswoningen met daarboven
twaalf appartementen. De Wingerd is na de verbouwing een gemeenschapshuis geworden dat optimaal
toegankelijk is voor ouderen en mensen met een beperking.
Kijk voor meer foto’s van de opening van De Wingerd op www.hallohorstaandemaas.nl/foto

Maaltijden koelen teveel af tijdens bezorging

Warme maaltijdenservice
Grubbenvorst stopt per 1 maart
Zorgcentrum La Providence krijgt de warme maaltijden niet warm genoeg aan huis bij ouderen in Grubbenvorst
en Lottum. Daarom stopt het zorgcentrum binnenkort met de warme maaltijdenservice.

is bij OKKI
Natuurbeleving l van de dag!
onderdee
een belangrijk

TEGELZETTERSBEDRIJF
H. MARTENS

De Wingerd geopend

Kennel Janslust
Ook het vakantieadres voor
úw labrador of teckel

info: 0478-581531 of bekijk
de site www.janslust.nl

Tijdens het vervoer vanuit de
keuken van het zorgcentrum naar de
ouderen verliest de maaltijd teveel
warmte. Bij aflevering dient de maaltijd een minimum temperatuur van
65 graden te hebben en dat wordt niet
altijd gehaald. Om de voedselveiligheid niet in gevaar te brengen stopt
La Providence daarom per 1 maart met
de warme maaltijdenservice. Mogelijk
krijgen de ouderen als alternatief koelverse maaltijden aangeboden die men
zelf kan opwarmen in de magnetron.

Warmteverlies te
groot
Joke van Kemenade, teamleidster keuken van het zorgcentrum:
“We hebben in overleg met de
Grubbenvorster ouderenbond (KBO)
besloten de warme maaltijdenservice
te beëindigen. In totaal maken nu
zo’n 30 tot 35 mensen gebruik van
de maaltijdenservice. In Grubbenvorst

schommelt het aantal rond de 25 personen en in Lottum zijn het ongeveer
10 personen”, aldus Van Kemenade.
Inmiddels zijn er plannen om koelverse of diepvriesmaaltijden te bezorgen bij de ouderen. Maaltijdenservice
Venray, onderdeel van Synthese, is bij
deze plannen betrokken. De koelverse
en diepvriesmaaltijden dienen daarbij
in een magnetron opgewarmd te
worden. “De magnetron zal bij wijze
van spreken met één knop te bedienen zijn door de ouderen. In principe
kunnen de ouderen drie maanden de
magnetron gratis in bruikleen hebben waarna men kan overgaan tot
aankoop van het apparaat”, aldus de
teamleidster van het zorgcentrum.

Mogelijke opstart
ophaalservice
Voor ouderen die graag gezamenlijk een warme maaltijd willen
nuttigen, wordt gekeken of er een

ophaalservice gestart kan worden.
Ouderen worden dan thuis opgehaald,
naar het restaurant van het zorgcentrum gebracht en daarna weer thuis
afgezet. Deze plannen worden momenteel onderzocht op haalbaarheid.
Joke van Kemenade: “Er komen
steeds meer ouderen door de vergrijzing. Vaak willen mensen gezamenlijk
een warme maaltijd nuttigen en dat
zou kunnen wanneer de ophaalservice
van de grond komt”, zegt ze.
Binnenkort presenteert de keuken van zorgcentrum La Providence
een vernieuwd keukenproces. Van
Kemenade: “Ik kan daar nog niets
over zeggen omdat we dit eerst willen
voorleggen binnen onze eigen organisatie. Informeer daar op een later tijdstip maar naar”, zegt ze diplomatiek.
De mensen die van de warme
maaltijdenservice in Grubbenvorst
en Lottum gebruik maken worden op
de hoogte gebracht over wat er na
1 maart gaat gebeuren.

Toch subsidie voor
zonnepanelen HadM
De provincie Limburg komt met een nieuwe subsidieregeling voor het plaatsen van zonnepanelen op
bestaande woningen. Daardoor kunnen inwoners van Horst aan de Maas toch subsidie krijgen, terwijl onze
gemeente eerder niet meedeed aan provinciale subsidieregelingen voor zonne-energie.
In een artikel in ons thema
Wonen van november 2010 schreven
we nog dat Horst aan de Maas als
één van de weinige gemeenten
in de regio niet meedeed aan de

Limburgse Energie Subsidie-regeling. Met de nieuwe regeling kunnen
inwoners van onze gemeente toch
subsidie krijgen op de plaatsing van
zonnepanelen. Mensen die een zon-

nepaneel plaatsen op een bestaande
woning krijgen 30 procent subsidie
op de investering, met een minimum
van 500 en een maximum van 1.000
euro.
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Nog geen enkele woning verkocht

Bouw woningen Lottum onzeker
De dorpsraad van Lottum is van mening dat er op bouwlocatie Veilinghof woningen gebouwd moeten worden
die voldoen aan de behoefte van de Lottummers. De dorpsraad wil daarom een werkgroep in het leven roepen die
de woningbehoefte in het rozendorp gaat onderzoeken, want tot nu toe is er nog weinig animo voor de geplande
woningen in Plan Veilinghof.

Banken houden hand
op de knip

Eric Brouwers: men wil wel bouwen op Veilinghof maar niet kopen
Eerder werden op Veilinghof elf
woningen in eigen beheer gebouwd.
Nu wil de dorpsraad onderzoeken of de
geplande bouw van drie tweekappers
en zes patiowoningen, allen koopwoningen, ook op een andere manier
gerealiseerd kunnen worden. Volgens
de dorpsraad is vooral behoefte voor
het bouwen in eigen beheer, starterswoningen en huurwoningen voor
senioren. Na een eerder gesprek tussen
Bouwbedrijf Raedts uit Venray, wethouder Litjens van Horst aan de Maas en
de dorpsraad liet Raedts weten vast te
willen houden de oorspronkelijke plannen. Raedts wil starten zodra één blok
verkocht is.

Bouwen naar behoefte
De Lottummers Eric Brouwers en
Jacques Pennings werden door de
dorpsraad benaderd om de woningbehoefte te peilen onder de Lottumse
senioren. Roy Bouten zal dit oppakken
onder de Lottumse jongeren. De twaalf
woningen die bouwbedrijf Raedts
uit Venray wil realiseren kosten rond
250.000 euro per stuk. Brouwers geeft
aan dat de mogelijkheid bestaat dat er
straks helemaal geen nieuwbouw meer
plaatsvindt in Lottum wanneer Raedts
zijn plannen niet bij wil stellen. “Een
peiling onder de bevolking moet daarin
helderheid verschaffen. Ik zelf ben van
mening dat er in Lottum behoefte is

aan starterswoningen voor jongeren,
huur voor senioren en bouwen in eigen
beheer voor senioren. Maar dan moet
het uitgangspunt zijn dat alle woningen
levensbestendig zijn”, zegt Brouwers.
Hij acht de kans klein dat de geplande
woningen zoals Raedts die wil bouwen
verkocht worden. Het plan zou volgens
hem aangepast moeten worden naar
eerdergenoemde doelgroepen. Ook Roy
Bouten en Jacques Pennings onderschrijven Brouwers mening. “Er moet
gebouwd worden naar behoefte”,
meent Bouten. “Mijn oma heeft haar
hele leven een grote tuin en een stuk
grond gehad, die wil niet drie hoog in
een flatje. Die wil een grondgebonden
seniorenwoning zoals de Smetenhof.
Als die behoefte er is, moeten we daar
op inzetten. Voor de kleine kernen is
het van levensbelang dat er jongeren
blijven wonen. Onderzoek na onderzoek toont aan dat de jongeren willen
blijven wonen in de kern waarmee ze
verbonden zijn. We moeten dat dan
ook zoveel mogelijk ondersteunen.”
Raedts bouwt de woningen op
Veilinghof in opdracht van zichzelf,
waarbij InterMakelaars Horst de verkoop voor haar rekening neemt. Ruud
Craenmehr, directeur van Bouwbedrijf
Raedts, is het niet geheel eens met
de plannen van de dorpsraad om
de woningbouwbehoefte te peilen.
Craenmehr: “Enige jaren geleden zijn

Laatste mis in
Norbertuskerk
Zondag 30 januari zal er voor het
laatst een Heilige Mis plaatsvinden
in de H. Norbertuskerk in Horst. Aan
het einde van de Heilige Mis zal het
Allerheiligste (de Heilige Hosties)
uit de kerk weggebracht worden,
waarna alle kaarsen gedoofd en

de altaren ontbloot worden. Deze
Heilige Mis, die om 10.30 uur begint,
wordt opgeluisterd door Gemengd
koor Cantate en het Meuleveld
Kinderkoor. Op deze ochtend komt
de H. Mis in de Lambertuskerk te
vervallen.

absoluut niet de bedoeling om alleen
maar starterswoningen te bouwen, dat
zou het dorp niet ten goede komen.
Starterswoningen zijn erg beperkt en
zullen over 20 jaar niet meer aan de
behoefte voldoen van de starters van
die tijd. “Met de dorpsraad is afgesproken dat er continue intensief contact
en overleg is, maar zowel de dorpsraad als wij, krijgen de mensen niet in
beweging. De zes procent regeling voor
verbouwingen doet ook geen goed aan
de algemene doorstroom van mensen
naar andere woningen. De bestaande
woningen zijn vaak duur aangekocht
waardoor deze moeilijk te verkopen
zijn. Mensen denken vaak winst te
maken op hun woning en hebben een
flinke hypotheek. In deze tijd kom je
dan bedrogen uit want de bestaande
woningprijzen staan stil of gaan achteruit”, aldus de directeur van het bouwbedrijf. Hij geeft verder aan dat er pas
daadwerkelijk gebouwd gaat worden
als er één blok is verkocht en tot nu toe
is er slecht een optie genomen op één
woning. Verkocht is er nog geen.

we met de gemeente overeengekomen
dat wij een twaalf-tal woningen op
Plan Veilinghof mochten ontwikkelen
en bouwen. De afspraak was dat er in
samenspraak met de dorpsraad Lottum
en de gemeente een programma zou
komen. Er zijn toen enquêtes gehouden
met als uitkomst een heel divers plan.
Er was behoefte aan het bouwen in
seniorensfeer, in de vorm van patio’s.
De tweekappers zijn ontstaan uit de
behoefte aan diversiteit en doorgroeimogelijkheden voor starters”, zegt
Craenmehr. Volgens hem was het

Volgens Dennis Holthuijsen,
directeur InterMakelaars Horst, die
de nog te bouwen woningen aan de
man probeert te brengen, is er weinig
belangstelling voor de woningen. “De
markt is helemaal stilgevallen door
aangescherpte regels met betrekking
tot hypotheekverstrekking. Dit komt
ook mede door strengere regels bij
aanvraag van de Nationale Hypotheek
Garantie (NHG)”, zegt Holthuijsen.
De NHG is een garantie die men kan
krijgen wanneer men een lening afsluit
voor het kopen van een woning en als

men een eigen woning bezit en deze
wil gaan verbouwen (kwaliteitsverbetering).
”De bouw en de verkoop van
woningen zit in een dal. Er heerst voor
een deel angst onder de kopende en
verkopende partijen. Het vertrouwen
ontbreekt bij de consument en dat
los je niet één-twee-drie op. Maar we
moeten ons ook niet gek laten maken
door alle negatieve berichtgevingen.”,
concludeert Holthuijsen.

Woningmarktmalaise
nog niet voorbij
Dat de woningbouwsector het
moeilijk heeft is ook te constateren
in buurdorp Broekhuizenvorst waar
Bouwgroep Bots uit Liessel aan de
Kerkstraat zes woningen en vier appartementen heeft gebouwd. Nu de
woningen bijna af zijn, blijkt er slechts
ééntje te zijn verkocht. Een woordvoerster van Bots laat weten dat de
woningen in Broekhuizenvorst wel
startersgericht gebouwd zijn. De prijzen
voor een woning in Broekhuizenvorst
variëren tussen de 161.000 en 180.00
euro per woning en dat is 70.000 tot
90.000 euro minder dan de woningen
die men op Veilinghof in Lottum wil
bouwen. Desondanks loopt ook de
verkoop in Broekhuizenvorst stroef.
“Ook hier vormt de aanscherping tot
het verkrijgen van een hypotheek voor
veel jongeren een te hoge drempel om
tot woningbezit over te gaan”, zegt de
medewerkster.
Opvallend is dat alle partijen aangeven dat de overheid meer moet doen
om het consumentenvertrouwen weer
op te krikken. Zonder vertrouwen komt
niks van grond en wordt niets meer
gebouwd is de algemene constatering.
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Beweegtoestellen voor ouderen achter
De Wingerd Sevenum
Wonen Limburg heeft afgelopen vrijdag een cheque ter waarde van 10.000 euro overhandigd aan Piet Thijssen,
voorzitter van de KBO. Met het bedrag worden beweegtoestellen voor ouderen aangeschaft. Deze worden geplaatst
in de nog aan te leggen tuin achter De Wingerd. De beweegtoestellen betaalt de woningcorporatie uit het fonds
Leefbaarheid Wonen Limburg.
De cheque werd afgelopen
vrijdag tijdens de officiële opening
van cultureel centrum De Wingerd in
Sevenum overhandigd door Hassan
Najja, directeur van de drie noordelijke vestigingen van Wonen Limburg.
Wonen Limburg heeft sinds enkele
jaren het Fonds Leefbaarheid Wonen

Limburg in het leven geroepen. Met dit
fonds steunt Wonen Limburg projecten
die de leefbaarheid en veiligheid van
de woonomgeving verbeteren en de
sociale contacten in de wijk versterken.
Volgens Hassan Najja is de aanschaf van
beweegtoestellen voor ouderen hiervan
een uitstekend voorbeeld. Door het

plaatsen van de beweegtoestellen kunnen ouderen van Sevenum genieten van
het samen bewegen in de buitenlucht en
komen zij in contact met elkaar. In 2010
deden inwoners uit de gemeente Horst
aan de Maas een beroep op het fonds
Leefbaarheid Wonen Limburg om bijvoorbeeld een buurtfeest te organiseren

of tuinbankjes te plaatsen. Ook droeg de
woningcorporatie bij aan het verharden
van een kerkpad en ondersteunde zij
een computerproject. Het gaat hierbij
om eenmalige projecten buiten de
reguliere budgetten om. Iedereen die
ideeën heeft om de eigen woonomgeving te verbeteren kan contact opnemen
met Inge Nabbe, sociaal beheerder bij
Wonen Limburg op de vestiging in Horst,
telefoon 077 397 42 07. Meer informatie
over het Leefbaarheidsfonds is ook te
vinden op www.wonenlimburg.nl

LiesseLseweg 120a | TeL. 0493-399775
www.auTocampingsporT.com

De specialist in Deurne in wintersport
winTerjassen
skibroeken
skischoenen
heLmen en briLLen
sneeuwkeTTingen
skiboxen ook verhuur
FieTskLeding
regenkLeding
groot assortiment ski-jacks nu modellen -20% -30% -40% kassakorting, ook
voorradig dakdragers, skiboxen, sneeuw- kettingen enz. grootste keuze in deurne
en omgeving ook voor het slijpen en waxen van uw ski’s en snowboards

Wij zijn voor ons tuinbouwbedrijf op zoek naar een

30 jan. inloopavond 19.00 uur

VRACHTAUTOCHAUFFEUR

Begin het jaar goed!
Schrijf u NU in voor een van onze cursussen!

(bijv. een vutter of 65+ met vrachtautorijbewijs)

Voor het vervoeren van komkommers naar de veiling
Het betreft ± 2 middagen in de week.
Heb je interesse bel dan met
Peet van Lipzig, 06-54372781

• Zumba/Zumbatomic (Kids)/ZumbaGold
• Kidswing / Kids4fun
• Stijldansen
• Linedance
• Hip-Hop
• Salsa/Merengue/Bachata

Actie! Beginnerscursus Stijldansen 2 = 1

Dans & Partycentrum
0478-510500
info@dansenenfeesten.nl
www.dansenenfeesten.nl

Van Lipzig Tuinderijen
Nieuw Erf 3, 5971 PL Grubbenvorst

Raadhuisstraat 6, 5801 MA Venray

Bespreking Poll week 02

Alle groepen uit de gemeente moeten een plek kunnen krijgen binnen een
lokale omroep
In de radioprogrammering van Omroep Reindonk is geen plaats meer voor
het programma Wendelmix, gemaakt door mensen met een verstandelijke
beperking. De vraag die wij in onze poll stelden was of er in principe voor alle
groepen binnen de samenleving een plek moet zijn binnen een lokale omroep.
Bijna tweederde van de stemmers was het hiermee eens. Er waren ook wat
reacties op de poll, maar die gingen vooral specifiek over de Wendelmix en gin-

gen niet zozeer in op de stelling. Luke Franssen uit Venray is presentator van de
Wendelmix. Hij is het er ook niet mee eens dat zijn programma niet meer wordt
uitgezonden. “En dat zonder overleg om inspraak daarover te hebben. Dat voelt
voor ons als mensen met een verstandelijke beperking ongeaccepteerd en als
discriminatie! Dat we na 15 jaar opeens buiten Radio Reindonk horen? Terwijl
dat niet zo is. Wij horen wel bij het team van Radio Reindonk hoor.”

De gemeente moet terughoudend zijn
met het ontwikkelen van nieuwe bouwlocaties
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Voor de leefbaarheid binnen de kleine kernen is het vaak een must dat ervoor wordt gezorgd dat jongeren niet wegtrekken naar grotere dorpen of steden.
Eén van de middelen die hiervoor wordt ingezet is het aanwijzen van locaties
voor het bouwen van starterswoningen. En terecht, want in sommige kernen
is al lange tijd weinig meer gebouwd. Je zou denken dat het storm loopt met
inschrijvingen op dergelijke projecten, maar zoals we in het artikel op pagina 5

kunnen lezen, lijkt dat in Broekhuizenvorst en Lottum niet het geval. Daar probeert men met alle macht de geplande nieuwbouwwoningen te realiseren, maar
de animo voor de huizen blijkt minimaal. Misschien moet de gemeente Horst
aan de Maas daarom wat terughoudender zijn met het aanwijzen van nieuwe
locaties (starters)woningen en eerst goed onderzoeken of er ook daadwerkelijk
een behoefte is.

Cactus
Column

Streek

Streekomroep Reindonk
heeft het verbruid, althans bij
een groot deel van de medewerkers. De reden is dat de leiding
van deze plaatselijke praat- en
muziektoeter drastisch in de
programma’s heeft gesneden.
Mensen met een verstandelijke
beperking die jarenlang hun
grootste plezier beleefden aan
het brengen van een liveuitzending werden pardoes uit
het programma geknikkerd en
ook het programma
Weekendhumeur bezorgde de
samensteller Nicolai van Kempen
een pest-humeur omdat zijn
programma werd geschrapt.
Maar het grootste probleem is
dat er met de mensen niet werd
gecommuniceerd. De leiding
voelt er niets voor om met de
betrokkenen te praten en ziet
niet graag dat de vuile was
buiten de deur wordt gebracht.
In dit geval zal Cactus maar op
de bres springen voor de
gedupeerden en heel eenvoudig
vragen aan de voorzitter van
Reindonk en aan de hoofdredacteur wie of zij wel denken wie of
ze zijn. Reindonk zal wel over
instellingen beschikken die
subsidie verstrekken, zou dáár
nu eens niet even een stop op
moeten worden gezet? Hoewel,
dan wordt de omroep misschien
volledig onderuit gehaald en dat
mag nu ook weer niet.
Veel beter is om het bestuur aan
de jas te trekken en eisen dat de
hoofdredacteur verdwijnt.
Iemand die zich namelijk zo
verschrikkelijk autoritair opstelt
en er totaal geen begrip voor
heeft dat de omroep voornamelijk bestaat uit vrijwilligers die
met hart en ziel hun werk deden
en doen, mist communicatieve
eigenschappen. Daarbij is
Reindonk een kleine plaatselijke
omroep en brengt zieken en
bejaarden uit Horst en omgeving
luisterplezier, luisterplezier dat
ook door betrokkenen van
Dichterbij werd gebracht.
De door de hoofdredacteur
geslaakte kreet dat hij geen zin
heeft in welles-nietes-spelletjes
is gelet op de ontstane commotie onverstandig en een voorbeeld van een baas die vindt dat
zijn mensen overal over mee
mogen praten maar dat ze wél
moeten doen wat hij wil! Die tijd
hebben we (gelukkig) gehad!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 03) > Uitgaansgelegenheden moeten er meer aan doen om de stapavond eerder te laten beginnen
> eens 84% oneens 16%
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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.

Essentie feliciteert Sevenum met opening van De Wingerd!
Afgelopen vrijdag heeft Essentie-wethouder Freek Selen de opening
verricht van het vernieuwde cultureel centrum van Sevenum: De Wingerd.
Na een korte en intensieve verbouwingsperiode heeft Sevenum nu weer
een prachtig gemeenschapshuis voor jong en oud, dat klaar is voor de
toekomst.
De gemeenteraad van de voormalige gemeente Sevenum heeft in
2009 besloten tot de verbouwing van
De Wingerd en daar ook de nodige
financiën voor vrijgemaakt. Doel van
de verbouwing was om enerzijds het
gemeenschapshuis uit te breiden
met onder andere een aparte ruimte
voor de KBO. Maar de verbouwing
was ook nodig om het gebouw weer
toegankelijk en geschikt te maken
voor alle inwoners en verenigingen
van Sevenum, en dat is gelukt.
Het resultaat van de verbouwing
is prachtig: er staat een gebouw

dat multifunctioneel te gebruiken is.
Verenigingen kunnen er terecht voor
vergaderingen, er is een prachtige
zaal voor muzikale uitvoeringen en
toneel, maar er is ook ruimte voor
de exploitant om er een boterham te
verdienen.
Na de verbouwing van Sevenheym
is nu dus het volgende deelproject gereed. Aan het laatste deel, de groepswoningen voor dementerenden, wordt
momenteel hard gewerkt. De slogan
“Sevenum verandert, verbouwt,
verbetert, vooruit!” staat daarmee als
een huis!

De mens centraal, ook in Meerlo!
In Dagblad de Limburger van woensdag 12 januari 2011 werd gemeld
dat de kans dat er in het voormalige gemeentehuis in Meerlo een medisch
centrum met huisartsenpraktijk, fysiotherapeut en apotheek komt, erg
klein is geworden. Alle reden om aan de bel te trekken. Immers, plannen
voor het realiseren van voorzieningen als deze in Meerlo liggen er al
langer. Het is naar onze mening belangrijk dat de kernen van Horst aan de
Maas een goed voorzieningenniveau kennen en in Meerlo zijn daar
concrete plannen voor, die het gemeentebestuur naar onze mening met
twee handen aan zou moeten grijpen.

Wethouder Litjens heeft in het
artikel gezegd een reële prijs te willen,
namelijk een commerciële prijs. De
SP heeft daarom het college gevraagd
of niet het maatschappelijke gewin
voorop moet staan in plaats van
het eventuele commerciële gewin.
Volgens de SP zou er een beleidsnotitie moeten komen voor positief stimul-

erend beleid, aan de hand waarvan de
gemeenteraad kan discussiëren over
de mogelijkheden en criteria hiervan.
Om de impasse in Meerlo te doorbreken heeft de SP het college gevraagd
om de vraagprijs voor het voormalige
gemeentehuis aan te passen aan de
relevantie van het medisch centrum
voor Meerlo en omgeving. In de

vergadering van de gemeenteraad
op 8 februari zullen de wethouders
antwoord geven op de vragen.
Hopelijk komt het college tot
inzicht dat geld niet centraal staat,
maar - zoals in de visie van de SP
- de mens!
Michael Van Rengs
SP Horst aan de Maas

Duurzaamheid, een kwestie van échte keuzes maken
Vorige week werd ik benaderd door een teleurgestelde inwoner.
Hij had namelijk een nee gekregen van de Provincie op een subsidieaanvraag inzake energiebesparende maatregelen in zijn woning. Reden:
de gemeente Horst aan de Maas doet niet mee aan deze provinciale
subsidieregeling voor mensen met een eigen woning. Dikke pech gehad!
Wat blijkt, Horst aan de Maas is
één van de weinige gemeentes in
Limburg die niet meedoet.
Reden? We moeten bezuinigen en
dús keuzes maken. De vragen die bij

sale
laatste ronde!
1 artikel
50%
2 artikelen 60%
3 artikelen 70%
korting*
*alleen geldig op artikelen

met oranje sticker

ladies and gentleman

gasthuisstraat 22 5961 gb horst
telefoon 077 398 88 96
w w w. h e e r e n s t r a a t . n l

mij opkomen zijn dan:
Bezuinigen doe je toch vooral op de
structurele jaarlijkse uitgaven? Moet je
bezuinigen op investeringen dan ben
je daarin toch selectief en kijk je waar

de gemeentelijke euro het meeste
opbrengt?
De provinciale regeling is een
koppelsubsidieregeling, anders gezegd,
stopt de gemeente één euro in de pot,
stopt de provincie er eentje bij. Tel uit
je winst. Maar er is meer:
De burger investeert het meest,
terecht, hij heeft het profijt. Als het
gaat om duurzaamheid en energiebesparing moet je dat stimuleren, noem

het een voorbeeldfunctie , het ontziet,
juist in deze moeilijke tijden, de beurs
van jouw burgers. En tenslotte...
Juist op dit terrein (energieverbruik)
valt een directe link te leggen naar
de vele miljoenen die de gemeenten
ontvangen hebben uit de verkoop van
de Essent-aandelen. Waarom geef je de
burger daarvan niet wat terug? Waarom
wordt de burger uit Horst aan de Maas
dit onthouden en kunnen burgers uit

Volop sfeer voor

bijvoorbeeld Venlo en Venray hier wel
gebruik van maken? Ook die gemeenten moeten zwaar bezuinigen.
Juist op dit soort punten zouden
colleges met een progressieve vertegenwoordiging in hun midden ’het
verschil’ moeten maken. Een gemiste
kans dus.
Leo Beterams
Lijst GroenLinks Provinciale
Statenverkiezingen nr. 14

AL 30 JAAR!

huis en tuin

Heel veel voorjaarsbollen
zoals narcissen en hyacinten,
kamerplanten en veel meer!
SAUNA
Tel. 077 - 398 35 53
www.wellnessanco.nl
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Zaerums plat in
Jan Linders Sevenum
De hele maand februari is de hal bij Jan Linders het toneel van het
Sevenums dialect. Bezoekers kunnen in de aanloop naar carnaval leuke
stukjes lezen van de Sevenumse dialectschrijver ‘Kletskeszoëper’.
De stukjes van Kletskeszoëper
worden opgehangen in winkelcentrum ‘de vier jaargetijden’. Wekelijks
zullen er nieuwe stukjes bij komen.
Kletskeszoëper is geboren en
getogen in Sevenum. In de loop van
de tijd heeft hij van alles meege-

maakt en daarover geschreven.
Het is voor het eerst dat hij met zijn
stukken naar buiten komt zodat heel
Sevenum ze kan lezen. Onder de
noemer ‘Aezelsstraeke’ wordt zijn
werk tot en met 8 maart tentoongesteld.

IHS Lottum
overgenomen door
AB Limburg
Per 1 januari 2011 heeft AB Limburg alle activiteiten van IHS
Personeelsdiensten uit Lottum overgenomen. International Hoticultural
Service (IHS) is een dochterorganisatie van Ruud Vosbeek Holding BV. IHS
is sinds 2007 actief in het uitzenden van gespecialiseerde werknemers
binnen de boomkwekerijsector.
In 2010 was er al een samenwerking tussen AB Limburg en IHS
Personeelsdiensten op projectbasis.
Beide partijen waren daarover zeer
te spreken. Vosbeek heeft twee
teeltbedrijven en wil zich daar
meer op focussen. Het ene bedrijf is
gevestigd in Lottum en het andere
in Servië. IHS Personeelsdiensten
heeft op jaarbasis 80 fulltime

medewerkers in dienst bij zo’n
vijftig vaste opdrachtgevers binnen de boomkwekerijsector. AB
Limburg werkt vanuit drie vestigingen in Limburg en heeft dagelijks
ruim 1.500 mensen aan het werk.
Ruud Vosbeek is als adviseur en
ambassadeur vanuit de boomkwekerijsector betrokken bij de activiteiten van AB Limburg.

Phicoop Sevenum
viert 40-jarig bestaan
Phicoop Shopping Center in Sevenum bestaat in 2011 40 jaar en dit
jubileum wordt gevierd met de klanten. Er is een feestprogramma
samengesteld voor jong en oud.
De viering van het jubileum
begint op zondag 22 mei met een
sfeervolle Heilige Mis in de kerk
van Sevenum met medewerking
van zanggroep Oker uit Overloon.
Vervolgens organiseert Phicoop
Shopping Center op woensdag
25 mei een grandioze kindermiddag met gratis toegang voor
alle kinderen uit de gemeente
Horst aan de Maas.
Het feestprogramma wordt
toepasselijk afgesloten met het
Phicoop Muziekfeest. Zaterdag
28 mei verwelkomt de Mèrthal in
Horst vanaf 20.00 uur de partyband
ApartY en de Volendamse sound
met De 3 J’s, Jan Keizer en Annie
Schilder.

Entreekaarten voor het Phicoop
Muziekfeest zijn uitsluitend verkrijgbaar via een spaaractie. Vanaf
maandag 24 januari krijgen klanten
van Phicoop Shopping Center bij
besteding van iedere 25 euro aan
boodschappen een stempel. Zodra
de spaarkaart vol is, krijgt de klant
tegen betaling van 7,50 euro een
entreekaart die toegang geeft tot het
Phicoop Muziekfeest.
Er zijn slechts een beperkt aantal
entreekaarten beschikbaar, dit houdt
dus in dat een volle spaarkaart geen
garantie geeft op een entreekaart.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij Phicoop Shopping Center Sevenum
aan de Horsterweg 64 of via telefoonnummer 077 467 24 24.

495.000 bezoekers
Toverland in 2010
Attractiepark Toverland heeft net geen 500.000 bezoekers ontvangen in
2010. Hoewel het er volgens het attractiepark lang naar uitzag dat de
magische grens zou worden overschreden, gooide het winterweer roet in het
eten. De teller bleef steken op 495.000 bezoekers, evenveel als in 2009.
De warme maand juli zorgde voor
een lagere opkomst evenals de koude
decembermaand met veel sneeuw.
In 2011 viert Toverland haar 10-jarig

jubileum. Het attractiepark krijg naast
een nieuwe website en huisstijl ook
een ’herthematisering’ van de eerste
indoorhal, Land van Toos.
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Starters
in de regio
'indruk door opdruk!'

Meegroeiwoning.nl

Uw leverancier voor al
uw relatiegeschenken
en promotieartikelen
De Drink 22, Horst

+31 (0)6 229 04 228

www.presetprint.nl

Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!
Ruud Verhaegh • Middelreuvelt 15, 5971 DE Grubbenvorst
Telefoon 06-15 01 25 29 • www.verhaegh-co.nl

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
Almeweg 9, Horst
Vrijstaand woonhuis met garage/berging,
Oppervlakte perceel ongeveer 1058 m2

Meegroeiwoning.nl
Stef van Loo
Lottumseweg 2a
Broekhuizen
077 463 80 80
info@
meegroeiwoning.nl
meegroeiwoning.nl
bouw
december 2010

Activiteiten
Het ontwikkelen en laten
bouwen van kwalitatief
hoogwaardige woningen die
meegroeien met de behoeftes
van de bewoners en die te allen
tijde levensloopbestendig zijn.
Hierdoor betaalt de klant nooit
teveel. Er bestaat, binnen het
kader, de mogelijkheid de
woning aan te passen aan je
eisen en ideeën. Mensen kopen
dus wat ze nodig hebben en
niet meer. Ze lenen dus ook
alleen dat wat ze nu nodig
hebben.
De woningen zijn optimaal
geïsoleerd. De woningen zijn
door hun indeling en opbouw
ook geschikt voor senioren. Dus
enerzijds is dit nu ook een
doelgroep, maar anderzijds
weet de koper nu, dat de
woning altijd verkoopbaar zal
zijn.

Kopen is goedkoper
dan huren
Inschrijving
Is mogelijk door inlevering van het daartoe bestemde inschrijvingsbiljet in een gesloten envelop uiterlijk op 4 maart
2011 vóór 16.00 uur op het adres Zandoerleseweg 20 te 5507
NJ Veldhoven.
Overdracht en Betaling
Uiterlijk op 14 april 2011.
Bezichtiging
Op zaterdag 5 februari 2011 van 09.30 uur tot 11.00 uur.
Gegoedheid
Van inschrijvers wordt een verklaring van financiële gegoedheid verlangd conform de inschrijfvoorwaarden.
Nadere inlichtingen
Alsmede een brochure, de inschrijfvoorwaarden en een inschrijvingsformulier zijn verkrijgbaar ten kantore van adviesbureau A.R.D. b.v. te 5507 NJ Veldhoven, Zandoerleseweg 20,
tel. 040-2055211.

donderdag vrijdag zaterdag
★ Spekbroodjes
3 stuks voor e 2,00
★ Christoffelvlaai
van e 9,95 voor
e 8,75
maandag dinsdag
woensdag
★ Kaiserbroodjes
5 stuks voor e 1,50
★ Abrikozenflappen
3+1 GRATIS

Door het slim bouwen met
hoogwaardige materialen, kan
Meegroeiwoning.nl de kostprijs
heel laag houden. Verder is er
nog de mogelijkheid tot het
gebruikmaken van de starterssubsidie, waardoor nu ook een
alleenstaande weer de mogelijkheid heeft tot het kopen van
een woning. Tevens zal men
ontdekken dat kopen goedkoper is dan huren.
Doelgroep
Woningzoekende starters,
gezinnen of senioren.
Onderscheidend vermogen
Meegroeiwoning.nl denkt
oplossingsgericht. Mensen
kopen wat ze nodig hebben.
Meegroeiwoning.nl bouwt
kwalitatief zeer goed, met
gebruik van prefab elementen.
Hierdoor weten ze de kostprijs
sterk te reduceren. De woning
is hierdoor echt betaalbaar,
levensloopbestendig, optimaal
geïsoleerd en wordt geplaatst
op veel meer grond dan de
gemiddelde starterswoning.
Naar de toekomst toe bestaat
te allen tijde de mogelijkheid
de woning uit te breiden.
De bouw is hier in beginsel al in
voorzien.
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Jubileum voor ’Kapsalon Kleeven’

75 jaar kapperstraditie
De familie Kleeven uit Horst is met recht een echte kappersfamilie te noemen. Een groot deel van de kapperszaken in Horst wordt gerund door een telg van de familie. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat grootvader Lowie
Kleeven zijn kapperszaak opende in Horst en het begin inluidde van een echte kapperstraditie.

winkel&bedrijf 09
Informatieavond
kleinbedrijf
in Horst aan de Maas
Maandagavond 31 januari organiseert de SP bij de Leste Geulde in
Horst een informatieavond over het kleinbedrijf in Horst aan de Maas.
Er komen op deze avond zaken aan bod die voor kleine zelfstandigen
belangrijk zijn, zoals ziektekosten, financiering, aanbestedingsregels,
verzekeringen, bedrijfsbeëindiging, enzovoorts. Ook wordt ingegaan op
de discussie over koopzondagen in Horst-centrum.

Anja en Loek Kleeven met hun dochter Jessica
Lowie Kleeven begon in 1936 zijn
kapperszaak aan huis, aan de huidige
Gasthuisstraat. Na de oorlog maakte
hij een doorstart in de Herstraat in
Horst. Samen met zijn vrouw An
maakte hij lange dagen in de kapperszaak. “Mijn vader was heel bedreven
in zijn vak”, vertelt Lowie’s zoon
Loek Kleeven, eigenaar van Kapsalon
Anja & Loek aan de Hoofdstraat in
Horst. “Hij deed vroeger al mee aan
kapperswedstrijden, iets wat toen
nog niet zo gebruikelijk was als nu.
Daarnaast was hij actief in trainingsclubs voor kappers uit de regio”, aldus
zoon Loek. Lowie werkte hard in de
zaak, met een piek op de zaterdag.
Loek Kleeven: “Mijn vader had in die
tijd zo’n 100 scheerklanten op zaterdag. Mijn moeder deed het inzepen
en mijn vader het scheren. Dat ging
de hele dag door, van zeven uur ’s
ochtends tot twaalf uur ’s nachts. En
dat voor een dubbeltje per klant.”

Honderd
scheerklanten op
één zaterdag
Omdat vader Lowie zo begaan was
met zijn kappersvak werden ook zijn
kinderen besmet met het kappersvirus. Vier van de acht zijn in vaders
voetsporen getreden. Dochter Joke trok
naar Zuid-Limburg om in het dorpje
Welten haar kapperszaak ’Kapsalon

Joke Kusters’ te openen. In 1979
opende Lowie’s zoon Theo Kleeven
een eigen kapsalon aan de Loevestraat
in Horst. In die kapsalon werkten later
ook Theo’s dochter Tarita en zoon Cay.
In het jaar 2000 namen zij de zaak van
hun vader over en gingen onder hun
eigen naam verder in hun kapsalons.
Dan is er nog Lowie’s zoon Peet,
die sinds 1980 een eigen kapsalon
runt onder de naam Happy Hair. In
die zaak is ook Peets dochter Patty
Kleeven werkzaam. In 1983 verhuisde
Lowie Kleeven met zijn zaak naar de
Hoofdstraat. Niet lang daarna nam zijn
zoon Loek die zaak over, samen met
zijn vrouw Anja. Voor Lowie was het
toen tijd om met pensioen te gaan.

Drie generaties
Kleeven
in het kappersvak
Loek en Anja’s dochter Jessica
werkt sinds 2006 ook voor Kapsalon
Anja en Loek. “Zij mag de honderd vol
maken”, vertelt Loek lachend. Volgens
Loek Kleeven was het een bewuste
keuze dat iedereen binnen het gezin
Kleeven voor zichzelf begon. “We wilden niet allemaal samen in één zaak.
Er zijn genoeg familiebedrijven waar
dingen onderling fout lopen. We hebben echter altijd goed samen kunnen
werken en wisselen nog regelmatig
ideeën met elkaar uit. Op familiefeest-

!
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jes gaat het echter nooit over het kappersvak, dat zou voor de andere vier
kinderen niet erg prettig zijn.”

Altijd goed
samengewerkt
Loek Kleeven werkt inmiddels zelf
ook al 32 jaar als kapper. “De basis
van het kappersvak is hetzelfde, alleen
de technieken vernieuwen telkens.
Vroeger had je veel vaste klanten,
de jeugd van tegenwoordig switcht
makkelijker. Toch hebben we nog
steeds klanten die in 1936 ook al bij
mijn vader in de zaak kwamen. Dat
zijn de echte trouwe klanten. Ik wil
dat mensen zich hier prettig voelen en
dat we iets kunnen maken waarmee
mensen met een tevreden gezicht
weer naar huis gaan. Om te knippen, raak je mensen aan, net als een
dokter en een tandarts. Daarom is het
belangrijk om vertrouwen bij de klant
te kweken”, aldus Loek Kleeven. Een
veelgehoorde uitdrukking is dat je
het nieuws bij de kapper haalt. Dat is
volgens kapper Loek in zijn zaak niet
het geval.
En wordt het 75-jarige bestaan
van de kapsalon nog gevierd? “We
houden geen groot feest, maar willen
het 75-jarig bestaan van mijn vaders
kapsalon ook niet stil voorbij laten
gaan. Vandaar dat we dit jaar iedere
maand een speciale actie voor onze
klanten houden.”

Bloem & zo
Voor al uw bloemwerk!
St. Odastraat 16a Melderslo
tel. 077 3987069

Informatie, advies, begeleiding en ondersteuning
voor ouders én professionals bij opvoedingsvragen
en opvoedingsproblemen

www.eigen-wijscoaching.nl
info@eigen-wijscoaching.nl • Tel. 06-23552198

Haal de lente in huis met een
vrolijk voorjaarsboeket !
Ook voor carnavalsboeketten.
Volop tulpen, anemonen, narcissen...

www.bloemenzomelderslo.vpweb.nl

Eén van de sprekers op deze
avond is Sharon Gesthuizen, tweede
Kamerlid voor de SP. Zij pleit in haar
rapport ‘Hart voor de Zaak’ voor
meer ondersteuning aan kleine
ondernemers. Jan Nabben, voorzitter
van Centrummanagement Horst zal
ingaan op de situatie in Horst.
Het centrummanagement voert op
dit moment een onderzoek uit naar de
mogelijkheden voor uitbreiding van
het aantal koopzondagen in Horst en
heeft voorgesteld voor Horst de toeristische status aan te vragen. Als zo’n
aanvraag wordt gehonoreerd, mogen
de winkels elke zondag open zijn.
Recent bezochten enkele SPvrijwilligers winkels in Horst-centrum.
Doel hiervan was uit te zoeken hoe de
winkeliers denken over de voorstellen om de winkels in Horst vaker op

zondag open te houden. Van dit onderzoek wordt een rapport gemaakt
dat op de informatieavond besproken
zal worden.
Thijs Coppus, fractieleider van de
SP in Provinciale Staten van Limburg
spreekt een column uit met betrekking tot het kleinbedrijf. Riky Schut,
oud-boerin en lid van de Werkgroep
Landbouw en Inkomen, zal ingaan op
de problemen bij bedrijfsbeëindiging.
Aansluitend komen de bezoekers
in de zaal aan het woord. Vragen aan
de sprekers komen dan aan de orde,
waarbij er tevens gelegenheid is tot
discussie. De presentatie gedurende
de informatieavond is in handen van
Paul Geurts.
De informatieavond is op maandag 31 januari van 19.30 tot 22.00
uur in de Leste Geulde in Horst.

Expositie Galerie
Florale Vormgevers
Tot en met 5 maart is in galerie Florale Vormgevers aan de Loevestraat
37 te Horst een expositie te zien in de sferen van het Italiaanse carnaval:
Carnaval di Fiori.

De expositie bestaat uit schitterende kostuums uit Venetië en een
uitgebreide collectie maskers. Deze
sferen worden vertaald naar florale
decoraties, plantaardige hoofddeksels,
maskers en kostuums.

De expositie Carnaval di Fiori is
gratis toegankelijk op vrijdagmiddag
van 13.30 tot 21.00 uur en op zaterdag
van 10.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.floralevormgevers.nl

Verras boerenbruidspaar,
de prins en
zijn prinses!
Ovivo - Heesweg 9, Meerlo
Voor openingstijden 0478-697271 of www.ovivo.nl
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GEPLUKT

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

Annie van Rengs
Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

Onderweg in Horst ontmoet onze HALLO-verslaggever Annie van Rengs.
De 64-jarige vrouw is geen onbekend persoon in Horst en omgeving want zij
is zeer actief als vrijwilligster. Een leuk gegeven om haar eens te ‘plukken’.
Na enig aarzelen stemt ze in met het interview en kan de reporter zijn
notitieblokje tevoorschijn halen. “Maar dan wel bij mij thuis en niet hier op
straat”, stelt ze als voorwaarde. Even later zit ik met Annie aan de keukentafel en wordt ze ‘Geplukt’.

Elke week stellen chefkok
Pawel Skladnik en souschefkok
Esli Vencent van het Parkhotel
een recept samen met goede en
eerlijke producten die onder
andere uit de eigen regio
komen. Hiermee maakt u de
heerlijkste gerechten die het
beste van de ingrediënten naar
boven halen.

Specerijencake
Benodigdheden:
250 gram boter
250 gram bloem
250 gram bruine basterd suiker
3 eieren
10 gram maanzaad
20 gram sesamzaad
½ theelepel kaneelpoeder
½ theelepel cardamonpoeder
snufje zout
snufje peper
50 gram hazelnoten
20 gram amandelen
20 gram pistache noten
10 gram citroen rasp
Bereiding:
· Klop de boter met de suiker wit en
voeg dan één voor één de eieren
hier aan toe;
· voeg nu de specerijen hier aan toe
(maanzaad, sesamzaad, kaneel,
cardamon, peper, zout en
citroenrasp);
· snij de noten fijn in een cutter en
voeg ze toe bij de rest;
· voeg als laatste de bloem toe en
meng alles goed door elkaar;
· verwarm oven op 170°C;
· boter cakeblik in en bestuif het
met bloem;
· doe je mengsel in het cakeblik en
bak het gedurende 40 minuten af.

gedaan maar gezien mijn leeftijd ben
ik daarmee gestopt”, aldus de actieve
Annie. Ook bezoekt Annie regelmatig
de voetbal- en dansverrichtingen van
haar kleinkinderen.

Een leven vol
vrijwilligerswerk
Annie mist niets in Horst en heeft
het er prima naar haar zin. Ze spreekt
vol lof over de medewerking die de
gemeente verleent aan het organiseren van de Truckrun. “Het geeft me
echt een heel bijzonder gevoel dat we
zoveel mensen een mooie dag kunnen
bezorgen. Niet alleen mensen met een
beperking maar ook het publiek langs
de weg, de chauffeurs en alle ondernemers die initiatieven nemen om die
dag nog mooier te laten verlopen”,
zegt de Horsterse. Annie heeft haar
hart op de juiste plek zitten en heeft
een hekel aan mensen die niet eerlijk
zijn of groen worden van jaloezie.
Een goede nachtrust weet ze wel te
waarderen en haar ergens midden in
de nacht voor wakker maken ziet ze
niet direct zitten. Wanneer ze tv kijkt
staat meestal een Nederlandstalig
programma op de kijkbuis in verband
met haar gehandicapte zoon. “Nee,
als het effe kan, kijk ik liever niet naar
sportprogramma’s”, zegt ze wanneer ik
naar haar kijkgedrag informeer.

Kienen doe ik graag

Annie is getrouwd met Hay van
Rengs die 65 jaar oud is. Samen hebben ze een zoon John en een dochter
Marjo, plus twee kleinkinderen Dave
(10) en Britt die 7 jaar oud is. Zoon
John is 41 en heeft een beperking.
Dochter Marjo is 38 jaar oud en gehuwd met Erick (42). Annie en Hay van
Rengs wonen al 41 jaar in Horst en nu
op steenworpafstand van het Horster
centrum. Annie is actief als vrijwilligster
en zet zich met hart en ziel in voor de
medemensen met een beperking.
Haar grootste hobby is haar vrijwil-

ligerswerk en heel af en toe wil Annie
wel eens gezellig met een vriendin
gaan kienen of een dagje winkelen.
Maar haar vrijwilligerswerk vraagt veel
tijd en aandacht. “Ik zit in het bestuur
en de organisatie van de Truckrun en
momenteel zijn we volop bezig met
de organisatie daarvan. De Truckrun
zelf zal dit jaar op 10 april plaatsvinden
in de gemeente Horst aan de Maas.
Daarnaast heb ik me in het verleden
ook ingezet voor Disco ’t Trefpunt, een
disco voor mensen met een beperking.
Dit heb ik 26 jaar lang met veel plezier

PUZZEL

Sudoku

Uitgaan doet Annie niet vaak maar
als ze een gaatje vindt, gaat ze meestal
kienen, en ze bezoekt regelmatig activiteiten voor mensen met een beperking
samen met haar zoon John. Naast de
Truckrun is ze meestal aanwezig bij
Funpop, het Winterzonfestival en bij
theaterclub Kleinkunst bij de Baersdonck
in Grubbenvorst. Het mag duidelijk zijn
dat Annie veel tijd en energie steekt
in het begeleiden van haar zoon. Voor
alle werk dat ze in de loop der jaren
daar heeft verricht, ontving ze bij het
afscheid van Disco ’t Trefpunt een
oorkonde en werd ze benoemd tot
erevrijwilligster. Tevens ontving ze van
Disco ’t Trefpunt en Dichterbij de Speld
van Verdienste. Annie ziet die waardering als een hoogtepunt voor al haar
vrijwilligerswerk. Een dieptepunt van de
voorbije tijd is volgens Annie het stopzetten van het live uitzenden van de
Wendelmix op Streekomroep Reindonk.
“Dit doet de makers, begeleiders en
ook de luisteraars veel verdriet”, aldus
de vrijwilligster.

Verdriet om verdwijnen live-Wendelmix
Annie steekt een peuk op en zegt:
“Eigenlijk wil ik wel stoppen met roken
maar dat gaat me toch niet lukken. Dit
was eigenlijk zo’n goed voornemen
van mij maar ja, je ziet het”, besluit ze
het interview terwijl de rook om haar
gezicht een weg omhoog zoekt.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Meegroeiwoningen in Broekhuizenvorst

D’r ziën wonder-woëninge tusse Maas en Piël,
Koëp ma zo’n hutje, en klein gehiël.
Ma mit pokon en water,
En paar jöarkes later,
Hedde zoëmar inaens en prachtig groët kastiël!

24 - 29 januari

2 Croissants

Ontbijtkoek

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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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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3 Worstenbroodjes

bonnen
Lever de l het
in en haa
voordeel!

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
27 januari 2011
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Verkiezing
Provinciale Staten 2011
Stemmen in een andere Limburgse
gemeente met een kiezerspas
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing
van de leden van provinciale staten van op woensdag 2 maart 2011 een kiezer is toegestaan zijn/
haar stem uit te brengen in een andere gemeente binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt
(provincie Limburg). Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1 Bij Bureau Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor
verzoekschriften om in een ander gemeente aan de stemming te mogen deelnemen.
2 Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op woensdag
16 februari 2011, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar
hij/zij op dinsdag 18 januari 2011 als kiezer is geregistreerd.
3 Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan
de stemming te mogen deelnemen.
4 Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de stempas gesteld, die daardoor wordt
omgezet in een kiezerspas.
B. MONDELINGE AANVRAAG
1 De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op de vijfde dag voor de
stemming (vrijdag 25 februari) de stempas over te leggen bij Bureau Verkiezingen van zijn/haar
woonplaats waar hij/zij op dinsdag 18 januari 2011 als kiezer is geregistreerd.
2 Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan
de stemming te mogen deelnemen.
3 Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de stempas gesteld, die daardoor wordt
omgezet in een kiezerspas.
Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen
moet u naast uw kiezerspas ook een identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt
identificeren mag u niet stemmen.

Stemmen bij volmacht
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing
van de leden van provinciale staten van op woensdag 2 maart 2011 een kiezer is toegestaan bij
volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. MACHTIGING DOOR SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1 Bij Bureau Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de
verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2 Het verzoekschrift moet uiterlijk op woensdag 16 februari 2011, door de kiezer worden
ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 18 januari 2011 als
kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie
een kiezerspas is verstrekt.
3 Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op dinsdag 18
januari 2011 als kiezer zijn geregistreerd.
4 Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een (groen) volmachtbewijs.
5 Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te
nemen.
B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS (zie achterzijde stempas)
1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd,
machtigen om voor hem/haar te stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas en laat de kaart door de
gemachtigde medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde
meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de
stemming.
6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een
stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen.
De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.
Nadere inlichtingen w verstrekt door Bureau Verkiezingen, Wilhelminaplein 6.
Plaats:
Datum:

Horst
dinsdag 25 januari 2011

De burgemeester voornoemd, C.H.C. van Rooij.

Commissie Bezwaar
Openbare hoorzitting van de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten
Op dinsdag 1 februari 2011 zal een vergadering worden gehouden van de commissie voor de
behandeling van bezwaarschriften en klachten.
Deze commissie brengt advies uit over te nemen besluiten op bezwaarschriften.
De hoorzitting wordt gehouden in het gemeentehuis te Horst (ingang via hoofdingang).
Om 18.30 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen de weigering handhaving inzake een
overkapping aan de Zadelmakerstraat in Sevenum.
Om 19.00 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen het niet toekennen van planschades.
Om 20.00 uur komt aan de orde een bezwaarschrift tegen de verlening van een bouwvergunning voor de
bouw van 14 woningen +1 aan de Soom te Grubbenvorst.
Om 20.30 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen de verleende bouwvergunning aan de
Broekhuizerweg 20 te Broekhuizenvorst d.d. 25 november 2010.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, mevr. P. Schrijver,
tel. (077) 477 93 78.

Dunningswerkzaamheden in de bossen
Vanaf half januari tot uiterlijk 15 maart 2011 voert de gemeente Horst aan de Maas werkzaamheden uit in de gemeentelijke bossen. Het betreft de gebieden ‘De Schatberg’ in Sevenum,
‘Houthuizerbossen’ gelegen ten noorden van Grubbenvorst en de ‘Swolgenderheide’ ten zuiden
van Swolgen.
De uitvoering van de werkzaamheden wordt begeleid door Bosgroep Zuid Nederland.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Arts, Bosgroep Zuid Nederland,
tel: 040-2266360 of per e-mail: j.arts@bosgroepen.nl.

Commissie
Samenleving
1 februari 2011
De Commissie Samenleving vergadert op
dinsdag 1 februari 2011 om 20.00 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis in
Horst aan de Maas.
Op de agenda staan de volgende punten:
Verslag commissie Samenleving van 7 december 2010
Harmonisatie subsidies vrijwilligersorganisaties
Na de gemeentelijke herindeling is het van belang
om als nieuwe gemeente de subsidieregelingen
te harmoniseren. De regels van deze subsidieverlening aan vrijwilligersorganisaties worden vastgelegd in een nieuw Toetsingskader. Wethouder
L. Wijnhoven en afdelingsmanager G. Keijsers
houden een inleiding. Vervolgens presenteert de
heer L. Peters, beleidsmedewerker Samenleving,
het concept Toetsingskader .

Nieuws
Lekker fit door het leven
U wilt toch ook fit door het leven. Kom daarom
bij ons lekker sporten. Zo kunt u bij ons terecht
voor: Aqua-Zumba, Aqua Joggen, Aqua varia,
trimzwemmen en nog vele andere activiteiten.
Maak daarom in het nieuwe jaar een goede start
en kom lekker zwemmen, sporten bij ons.
Discozwemmen.
Aanstaande vrijdag 29 januari is er weer discozwemmen van 18:30 uur tot 21:30 uur.
Recreatief zwemrooster.
Voor het rooster recreatief zwemmen en alle
verdere informatie over onze activiteiten in het
zwembad kunt u terecht op de website van de
gemeente Horst aan de Maas, kijk daarom op
www.horstaandemaas.nl voor al het nieuws.

Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.

Sluiting zondag 6 februari.
Zondag 6 februari zijn wij de gehele dag gesloten.

Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op dinsdag 1 februari 2011
vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Tarieven.
Vanaf 1 januari 2011 gaan de tarieven van ons
zwembad omhoog, informeer naar de nieuwe
tarieven bij het zwembad of bel 077-477 97 25
Kinderfeestjes
Bij ons u kinderfeestje vieren? Voor € 6,00 kunt
u bij ons zwemmen en krijgen de kinderen een
lekker smulpakket. En de jarige mag grabbelen in
de grabbelton.
Voor verdere informatie: Zwembad de Berkel,
Kranestraat 14, Horst. Tel: 077-477 97 25.

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning:
• Het gedeeltelijk vervangen van een
caravanstalling op het perceel gelegen
aan de Drie Kooijenweg 3 te Evertsoord,
ingekomen 19 januari 2011.
• Het slopen van de rabobank op het perceel
gelegen aan de Kloosterstraat 72-72a-72b
te Grubbenvorst, ingekomen 20 januari
2011.
• Het vergroten van een winkelruimte op het
perceel gelegen aan de Steenstraat 13 te
Horst.
• Het aanbrengen van een schoorsteenpijp aan de buitenzijde van de woning
(oostgevel) op het perceel gelegen aan
de Hertog van Gelresingel 42 te Horst,
ingekomen d.d. 19 januari 2011.
• Het oprichten van een garage op het
perceel gelegen aan de Dijkerheideweg 3 te
Horst, ingekomen 21 januari 2011.
• Het vervangen van het dak op het perceel
gelegen aan de Americaanseweg 25 te
Horst, ingekomen 14 januari 2011.
• Het vergroten van de woonruimte binnen
de bestaande bouw/woningsplitsing op het
perceel gelegen aan de Kreuzelweg 27 te
Horst, ingekomen 11 januari 2011.
• Het slopen van een open schuur en kippenhok op het perceel gelegen nabij P2/
Herstraat te Horst, ingekomen d.d. 20
januari 2011.
• Het bouwen van een carport met de buren
gelegen op het perceel gelegen aan de
Simonstraat 18 en 20 te Kronenberg,
ingekomen 11 januari 2011.
• Het slopen van een schuur op het perceel
gelegen aan de Konijnswarande 5 te
Melderslo, ingekomen 10 januari 2011.
• Het bouwen van een loods t.b.v. opslag
kraambenodigdheden op het perceel		
gelegen aan de Vlasvenstraat 51 te
Melderslo, ingekomen 21 januari 2011.
• Het slopen van een kapconstructie,
schoorstenen, zoldervloer en scheidingswanden op de 1e verdieping op het
perceel gelegen aan de Steegstraat 4 te
Melderslo, ingekomen d.d. 18 januari
2011.
• Het plaatsen van een hekwerk op het
perceel gelegen aan de Donkstraat 22A te
Sevenum, ingekomen 21 januari 2011.
• Het bouwen van een garage op het
perceel gelegen aan de Molenstraat 30 te
Sevenum, ingekomen 24 januari 2011.
• Het gewijzigd uitvoeren van luchtwasser
stal B en C op het perceel gelegen aan de
Donkerhoek 4 te Swolgen ingekomen
21 januari 2011.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren
worden ingediend.
Van rechtswege verleende omgevings
vergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende omgevingsvergunningsvergunning is verleend:
• Het bouwen van een houten garage op
het perceel gelegen aan de Beuk 10 te
Kronenberg.
• Het plaatsen van dakkapellen op het perceel gelegen aan de Mathijs Claassenstraat
35 te Melderslo.
Bovengenoemde omgevings
vergunningen zijn verstuurd op
20 januari 2011.
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 bouwvergunning 1e fase
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend:
• Het oprichten van een pluimveestal op
het perceel gelegen aan De Cocq van
Haeftenstraat 46 te Meerlo.
• Het vergroten van een 2-tal pluimveestallen
op het perceel gelegen aan De Cocq van
Haeftenstraat 46 te Meerlo.
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 27 januari 2011.
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 omgevingsvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:
• Het verwijderen van het plafond met asbesthoudende materialen van de garage op
het perceel gelegen aan de Middelijk 23 te
Horst.
Bovengenoemde omgevingsvergunning
is verstuurd op 18 januari 2011.
• Het oprichten van een tijdelijke woonunit
op het perceel gelegen aan de Engelerveld
8 te Horst.
• Het renoveren van een stal/berging op het
perceel gelegen aan de Reindonckweg 20 te
Kronenberg.
• Het plaatsen van een agrarische bedrijfsruimte op het perceel gelegen aan de
Vanenakkerweg 3 te Lottum.
• Het gedeeltelijk slopen en verbouwen
van een langgevelboerderij op het perceel
gelegen aan de Mgr. Jenneskensstraat 28 te
Meerlo.
• Het oprichten van een garage/berging op
het perceel gelegen aan de Campagneweg
34 te Meterik.
• Het verbouwen van het gemeentehuis
Sevenum tot basisschool op het perceel
gelegen aan Raadhuisplein 1 te Sevenum.
• Het plaatsen van vijf masten t.b.v. waterskibaan op het perceel gelegen aan de
Midden Peelweg 5 te Sevenum.
• Het oprichten van een woonhuis op het
perceel gelegen aan de Vinkepas ong. te
Sevenum.
• Het vergroten van een woonhuis op het
perceel gelegen aan de Kloosterstraat 20 te
Tienray.
Bovengenoemde omgevingsvergunnin
gen zijn verstuurd op 27 januari 2011.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een
besluit is betrokken kan ingevolge de
Algemene Wet Bestuursrecht daartegen bij
Burgemeester en Wethouders van Horst een
bezwaarschrift indienen binnen zes weken
na de dag van verzending van de betreffende
vergunning. Een bezwaarschrift schorst de
werking van de vergunning niet. De indiener
van een bezwaarschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Aan het indienen van een dergelijk verzoek
zijn kosten verbonden.
Horst, 27 januari 2011.
De burgemeester,
Ir. C.H.C. van Rooij

Milieu
Verleende omgevingsvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende omgevingsvergunningsvergunning is verleend:
Verandering van een inrichting, die niet leidt
tot andere of grotere nadelige gevolgen voor
het milieu, dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan ingevolge
artikel 2.1, lid 1, onder e, sub 2 en 3 juncto
artikel 3.10, lid 3 van de Wabo door T.A.J.
Willems America B.V. voor een inrichting aan
de Hoebertweg 15 te America
Bovengenoemde omgevingsvergunning
is verstuurd op 27 januari 2011.
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. Het bezwaarschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de datum;
c. een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar is gericht;
d. de redenen van het bezwaar (motivering)

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.2.1
Besluit ruimtelijke ordening kan het besluit
tot wijziging van het bestemmingsplan ook
worden geraadpleegd op de gemeentelijke
website www.horstaandemaas.nl.
Vooraankondiging voorbereiding
bestemmingsplan
‘Americaanseweg 66a te Horst’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas geven op grond
van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke
ordening, kennis van haar voornemen om
een bestemmingsplan ex. artikel 3.8 Wet
ruimtelijke ordening (Wro) voor te bereiden
voor het oprichten van een woning aan de
Americaanseweg 66a te Horst, kadastraal
bekend als gemeente Horst, sectie M, nr 605.
Het bestemmingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming agrarische doeleinden naar de bestemming wonen. Tevens
voorziet het bestemmingsplan in de mogelijkheid voor het bouwen van 1 vrijstaande
woning aan de Americaanseweg 66a in
Horst.
Stukken met betrekking tot dit voornemen
liggen niet ter inzage. Evenmin kunnen tegen
dit voornemen zienswijzen worden ingebracht.

Een bezwaarschrift schorst de werking van
de vergunning niet. De indiener van een
bezwaarschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Maastricht (sector bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ
Maastricht) 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.

Wij zijn voornemens dit voornemen overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht		voor te bereiden. Dan zal
een nieuwe publicatie plaatsvinden, waarin
ook bekend wordt gemaakt wanneer en waar
het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt
(eventueel tezamen met de ontwerp-bouwvergunning), wie daartegen op welke wijze
zienswijzen kan indienen en binnen welke
termijn dat dient te geschieden.

Horst, 27 januari 2011.

Deze kennisgeving wordt tevens op onze
website (www.horstaandemaas.nl) bekendgemaakt.

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

Wet ruimtelijke
ordening
Vastgesteld wijzigingsplan ex artikel
3.6, lid 1, sub a Wro voor vergroten
agrarisch bouwkavel Ulfterhoek 22
Sevenum
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas maken bekend dat zij op 18 januari
2011 het volgende wijzigingsplan hebben
vastgesteld:
• Wijzigingsplan voor het vergroten van de
agrarisch bouwkavel aan de Ulfterhoek 22
te Sevenum. Dit plan maakt het mogelijk
om een nieuwe biggenstal, opslagloods en
een overdekte mestvaalt te bouwen en een
kraam- en zeugenstal te verbouwen.
Het wijzigingsplan met bijlagen ligt met ingang van donderdag 28 januari 2011 tot en
met 11 maart 2011 (zes weken) tijdens de
kantooruren ter inzage in de informatiehoek
van het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 te
Horst.
Gedurende deze termijn van zes weken kunnen belanghebbenden tegen het besluit tot
vaststelling van het wijzigingsplan schriftelijk
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Géén beroep kan
worden ingesteld door een belanghebbende
aan wie redelijkerwijs kan worden verweten
geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit tot
wijziging van het bestemmingsplan naar voren
te hebben gebracht. Het besluit tot vaststelling
van het bestemmingsplan treedt in werking
met ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de
beroepstermijn met betrekking tot het besluit
tot vaststelling van het bestemmingsplan bij
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening
is gedaan, wordt de werking van het besluit
opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Woning
Bergsboslaan’ te Meerlo.
Door de raad van de voormalige gemeente
Meerlo-Wanssum is in de vergadering van 7
december 2009 een motie aangenomen om
de bestemmingsplankaart van het bestemmingsplan ‘Kern Meerlo’ aan te passen met
betrekking tot het perceel G848. Op basis
van een actuele kadastrale ondergrond dient
de aanduiding ‘locatie nieuwbouwwoningen
toegestaan’ uitsluitend op het perceel G848
komen te liggen.
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas maken bekend dat met ingang van
dinsdag 1 februari 2011 tot en met dinsdag
15 maart 2011 het ontwerpbestemmingsplan
‘Woning Bergsboslaan Meerlo’ ter inzage ligt.
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 14.0017.00 uur.
Daarnaast wordt het ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd op de websites www.
ruimtelijkeplannen.nl		en www.horstaandemaas.nl.
Gedurende de hiervoor genoemde termijn
kan een ieder schriftelijk of mondeling een
zienswijze indienen. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk. U kunt deze
richten aan Burgemeester en Wethouders
van Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5960
AA Horst onder vermelding van ‘zienswijze
De Afhang’. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de afdeling Ruimte
(077- 4779 777).
Horst, 27 januari 2011.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Welk afval wordt de komende
tijd opgehaald?
Verkeer
Aanleg tractorsluis  Eickhorsterweg
– tussen America en Meterik
Na het gereed komen van het
BergingsBezinkBassin in de Schiksedijk
te America zal door aannemer Janssen de
Jong gestart worden met de aanleg van
de tractorsluis in de Eickhorsterweg. De
afsluiting en de fysieke maatregel zullen
worden aangebracht op de Eickhorsterweg
tussen huisnr. 52 en de Essenweg. De
tractorsluis zal worden verlicht door een
te plaatsen lichtmast. Als de weersomstandigheden het toelaten zullen de werkzaamheden in week 5 worden uitgevoerd.
De aanleg van een tractorsluis zal de
Schiksedijk en de Eickhorsterweg verkeersluw maken, dit om de veiligheid van de
schoolgaande jeugd van America naar het
Dendron College te waarborgen.
Na de aanleg van een tractorsluis zal
de Eickhorsterweg afgesloten zijn voor
doorgaand gemotoriseerd verkeer, m.u.v.
landbouwverkeer.
De heer Dirk Aerts, uitvoerder van
Janssen de Jong Infra is belast met de
technische uitvoering, hij is bereikbaar
onder tel.nr. 06-51993535.
Mocht u nog vragen hebben t.a.v. de werkzaamheden dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer W.
Konings van de afdeling IBOR		tel. 077
– 477 94 92.

Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en)
/ ontheffing(en)
De volgende aanvrage(n) liggen ter inzage
Aanvragen evenementen
vergunning:
• Café de Lange Horst voor het organiseren van ‘Begin Bouwvak’ op zaterdag
23 juli 2011 op het Wilhelminaplein te
Horst;

• Café de Lange Horst voor het organiseren van Koninginnenacht op vrijdag
29 april 2011 op het Wilhelminaplein te
Horst;
• Toeristisch Platvorm Horst aan de
Maas voor het organiseren van een
Uitmarkt op zondag 10 april 2011 in de
Mèrthal te Horst.
• Toneelvereniging Tovri Meterik voor
het houden van het Première Weekend
(toneelvoorstellingen) op 9, 10 en 11
september 2011 op de lokatie Roothweg
11 te Meterik.
• Toneelvereniging Tovri Meterik voor
het houden van voorstellingen op 16,
17, 18, 23 en 24 september 2011 op de
lokatie Roothweg 11 te Meterik;
• De Peelcruisers voor het organiseren
van Autoshow met camping van 24 juni
2011 t/m 26 juni 2011 op het evenemententerrein nabij Manege D’n Umswing
te Kronenberg;
• W.V.N. Wedstrijd Vereniging
Nederland voor het organiseren van
motorcrosswedstrijden op 28 en 29
mei 2011 op het Motorcrosscircuit “De
Reulsberg” aan de Witveldweg te Horst;
• V.C. De Oldtimers, voor het organiseren
van het Oldtimer Festival op zondag
10 juli 2011 op het evenemententerrein
Kasteelse Bossen te Horst;
• Stichting Truckrun Horst voor het organiseren van de een truckrun voor mensen met een verstandelijk beperking op
zondag 10 april 2011 door de gemeente
Horst aan de Maas en Venray;
U kunt de betreffende stukken inzien
van 28 januari 2011 t/m 11 februari
2011 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.
Aanvraag 12 dagen regeling
• Melding incidentele festiviteit door
Café Babouche, Schoolstraat 9 te Horst
voor zaterdag 5 februari 2011.

Bladkorven
Omdat het meeste blad inmiddels uit de tuinen verwijderd is zullen in de dorpen Meerlo,
Tienray, Swolgen in week 4 en Sevenum, Kronenberg, Evertsoord in week 5 de bladkorven
weer worden verwijderd. Enkele bladkorven blijven wel staan tot de lente.

Vrijdag 28 januari
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Kronenberg,
Meterik, Sevenum
Zaterdag 29 januari
• Inzameling oud papier America, Lottum,
Meerlo, Swolgen, Tienray
• Inzameling textiel Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente
Horst aan de Maas)
Maandag 31 januari
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Lottum-Noord
Dinsdag 1 februari
• Inzameling restafval omgeving GrubbenvorstNoord, Lottum-Zuid

Woensdag 2 februari
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg, Sevenum
• Inzameling gft-afval Meerlo, Swolgen, Tienray
Donderdag 3 februari
• Inzameling restafval omgeving Melderslo,
Horst-Zuid
Vrijdag 4 februari
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
• Inzameling oud papier Grubbenvorst
Zaterdag 5 februari
• Inzameling oud papier Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst
• KGA gemeentewerken
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente
Horst aan de Maas)
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen met de gemeente, 077 – 477 97 77 of
raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.

Brandweertips!!!
Alleen al in Nederland zijn er jaarlijks circa 7000 woningbranden. Dit zijn 20 woningbranden per
dag. Hierbij vallen 40 doden en worden 700 slachtoffers met ernstige brandwonden opgenomen
in het ziekenhuis. Er vallen wekelijks slachtoffers!!
Onvoorstelbaar, maar waar. De snelheid van een brand verrast mensen: in minder dan vijf
minuten kan een beginnend brandje zich uitbreiden tot een uitslaande brand. Door de heftige
rook verandert de vertrouwde omgeving in een volstrekt onherkenbare plek. Door die rook kun
je binnen drie minuten stikken. Gelukkig kun je veel zelf doen om het huis brandveilig te maken.
Rookmelders, een blusdeken en een goed vluchtplan maken het verschil tussen leven en dood.
Rookmelders waarschuwen bij brand. Zeker ’s nachts is dat belangrijk. Als u slaapt, ruikt u niets,
maar u hoort wel. Een rookmelder waarschuwt met een luid alarm wanneer hij rook detecteerd.
Om uzelf en uw gezinsleden op tijd te wekken bij brand hangt u rookmelders op. Zo hebt u genoeg tijd om te vluchten
De meeste brandjes in huis zijn te blussen met water. Alleen een vlam in de pan niet. Sluit de
zuurstoftoevoer af door de pan af te dekken met een passend deksel of gebruik een blusdeken,
die zichtbaar in de keuken hangt. Een blusdeken komt ook van pas bij brand in de friteuse en bij
brand met kaarsen.
Wat is een vluchtplan? Een vluchtplan is de verzameling van afspraken over ‘vluchten bij brand’.
Maak die afspraken met uw gezinsleden en/of huisgenoten.’
• Bespreek de snelste en veiligste vluchtroute met elkaar af en bedenk een alternatieve route
• Bedenk een tweede route voor het geval de eerste geblokkeerd is
• Stel vast wie verantwoordelijk is voor het vluchten van de kinderen en het in veiligheid brengen
van huisdieren
• Maak een afspraak voor een vaste plek waar huissleutels ALTIJD liggen en binnen bereik van
de deur
• Oefen de vluchtroute met uw gezin en check of iedereen veilig kan vluchten
• Houd de vluchtroute altijd vrij en zorg dat de vluchtroutes nooit gebarricadeerd zijn met wasgoed, fietsen, speelgoed en dergelijke.
Besteed ook aandacht aan kleine dingen, zoals de wasdroger. Reinig de filter na elke droogbeurt. Laat de televisie en computer nooit op stand-by staan. Hoe veilig is uw woning? Voer uw
eigen veiligheidscheck uit en kijk hiervoor op (www.brandweerln.nl)

Algemene informatie
Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.
Daarnaast is afdeling burgerzaken geopend op:
Maandag
08.00 – 20.00 uur
(m.u.v. 12.30 – 13.00 uur).
Dinsdag
08.00 – 12.00 uur.
Woensdag 08.00 – 12.00 uur. Wilt u een
Afspraak op Maat: 13.15 – 16.30 uur.
Donderdag 08.00 – 12.00 uur. Wilt u een
Afspraak op Maat: 13.15 – 16.30 uur.
Vrijdag
08.00 – 12.00 uur.

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

De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Op maandagavond is de
gemeente telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar.
Afspraak maken
U kunt voor woensdag- en donderdagmiddag
tussen 13.15 en 16.30 uur een afspraak maken
voor alle producten van burgerzaken. U kunt de
afspraak via het callcenter (tel. 077 - 477 97 77)		
indienen of via de website zelf een afspraak

maken. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden
dat u bij de afdeling		 Burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs		(paspoort/id-kaart of rijbewijs)
nodig hebt.
Informatiehoek
Geopend: Maandag van 08.00 tot 20.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.
Op		afspraak: Buiten de openingstijden kunt u
tijdens kantooruren terecht na afspraak.

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.

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).

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.

Regionale team handhaving
Regionaal team handhaving houdt toezicht op
naleving van de regels. Het gaat onder andere om

Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdagen donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
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Joeksig Galdere

Tentoonstelling carnavalsvereniging D’n Dreumel

Goed gemutst
mejzinge

In Museum de Kantfabriek loopt tot 11 maart een tentoonstelling van
carnavalsvereniging D’n Dreumel.

Voor de vastelaovendliefhebbers van nu en vroeger vindt er dit jaar een
geheel nieuwe carnavalsfestiviteit in Sevenum plaats. Zondagmiddag
20 februari 2011 kan er ouderwets meegezongen worden op de meezingmiddag Joeksig Galdere in de Wingerd in Sevenum.
Op deze middag worden voornamelijk nummers gespeeld en gezongen uit de oude doos waar jong en
oud de tekst van kent, allemaal liedjes
van Venlose en Sevenumse bodem. De
opzet van de middag is dat het publiek
in de zaal meezingt met de liedjes.
De geheel vernieuwde Wingerd is qua
akoestiek en zaalindeling hier uitermate geschikt voor.
Om het meezingen wat te vergemakkelijken zal bij de muzikanten van
de Kranekapel en Flabbedeius ook een
zangeres en zanger op het podium
aanwezig zijn in de persoon van
Karlijn van Dinther en Ge van Beek.
De teksten van de liedjes staan in

een boekje dat aan het publiek wordt
uitgedeeld. Tevens worden de teksten
op een groot scherm afgebeeld.
Naast de twee kapellen wordt er op
deze middag ook nog een optreden
verzorgd door het Venlose duo Jansen
& Janssen.
De meezingmiddag is bedoeld
voor alle generaties van de allerjongsten tot aan de hoogste leeftijdscategorie. Iedereen is welkom.
De organisatie van Joeksig Galdere
vraagt iedereen die komt een hoedje
op te zetten. Helemaal verkleed
mag natuurlijk ook. Zondagmiddag
20 februari 2011 gaat de zaal open om
14.30 uur.

In een kleine expositie laat carnavalsvereniging d’n Dreumel zien hoe
de vereniging georganiseerd is. Ook
worden de uiterlijke tekens getoond
die gedragen worden door de mensen
die de verschillende rollen in het
vastenavondsgebeuren vervullen. Zo
is de prins te herkennen aan zijn muts
met twee, meer dan een meter lange,
fazantenveren en draagt de voorzitter een muts met zwarte rand. En de

Prinsebal/verlovingsbal
Turftreiërs
Aanstaande zondag 30 januari wordt het carnavalsseizoen van de
Turftreiërs in America feestelijk geopend met het prinsebal/verlovingsbal.

Receptie
prins Ben I
en prinses
Lion van
‘t Tuuteriek
Zondag 30 januari vindt de
receptie plaats van prins Ben I en
prinses Lion, samen met hun
adjudanten Jos Verheijen en René
Thielen. Deze receptie wordt van
14.11 tot 16.11 uur gehouden in de
Tuutetempel aan de Pastoor
Debijestraat in Hegelsom.

Wegens enorm succes!

Verpleegkundige en
verzorgende IG
in de wijk gezocht

voor versterking van Team Horst aan de Maas 06-10053226
Ook verpleegkundigen en verzorgenden met minimaal twee jaar
werkervaring met psychogeriatrische clienten nodigen
we van harte uit te solliciteren.

Samen zoeken naar de beste oplossingen.
BUURTZORG “De beste zorg thuis!”
Je kunt reageren via: info@buurtzorgnederland.com
Voor informatie kun je bellen met José Hoebers via 06 - 23454904
of e-mail: j.hoebers@buurtzorgnederland.com

prinses kan kiezen voor het dragen van
de kostbare diadeem. De vereniging
heeft in de loop van de 48 jaren van
haar bestaan veel documenten, foto’s
en voorwerpen verzameld en gedocumenteerd. Zo laat een fotogalerie
alle prinsen van 1963 tot en met
2010 zien. Voor elke prins wordt een
nieuwe huisorde ontworpen. Deze
zijn allemaal te bekijken tijdens de
tentoonstelling.

De muzikale ondersteuning wordt
verzorgd door joekskapel Ald iëzer.
Ook wordt op deze dag afscheid genomen van het vorige boerenbruidspaar
Hennes en Liene van Jong Nederland,
die terug kunnen kijken op een schitterend carnavalsseizoen.
Vervolgens zal de raad van 11
samen met de dansmarietjes en
vorst Noël het spektakelstuk ‘een
Volendamse avond’ op de planken zetten, waarna het nieuwe boerenbruidspaar 2011 bekend wordt gemaakt.
Dit jaar word de boerenbruiloft
georganiseerd door de voetbalclub.
Kijk ook alvast op www.tuutekop.nl
voor het programma van de zittingsavonden. De voorverkoop is op zaterdag 5 februari.

De beste zorg aan huis . . . .

Bierbuikje,
zwembandje...
Spectaculair afslanken,
vet definitief weg!

6k^ÄiHijY^d

Horsterweg 39D Castenray
Tel. 0478 571341

Iedereen is vanaf 15.00 uur van
harte welkom in de Bondszaal waar
eerst afscheid wordt genomen van
het boerenbruidspaar Bart en Mieke
en het prinselijk paar Robbert en
Marieke en hun adjudanten Frank en
Antoon.
Rond de klok van 16.45 uur volgt
achtereenvolgens de bekendmaking
van het nieuwe boerenbruidspaar

met hun gezelschap en het kersverse
prinselijk paar met hun adjudanten.
Daarnaast wordt op deze middag
bekend gemaakt wie dit jaar de Orde
van Verdinste, d’n Turftreiër, krijgt
uitgereikt. D’n Turftreiër is een onderscheiding die jaarlijks aan één of
meerdere personen wordt uitgereikt
voor hun verdiensten ten goede van
de Americaanse gemeenschap.

Prinsenbal CV Dun Ezelskop
Zaterdag 5 februari zal tijdens het prinsenbal in de vernieuwde
Wingerd de nieuwe prins van het Ezelsriek uitkomen. Elk jaar weer wordt
de zaal omgetoverd in een schitterende setting en is het uitkomen zeer
spectaculair.
Het thema van dit jaar is de
Maffia in Venetië. De avond begint
om 20.00 uur. Tevens wordt deze
zaterdag ook het boerenbruidspaar en
-gezelschap bekend gemaakt.
De organisatie van de boerenbruiloft
is dit jaar in handen van toneel-

vereniging Setovera. De bruiloft zal
plaatsvinden op zondag 6 maart
om 15.11 uur in de Wingerd. Na de
bruiloft op deze zondag volgt een
spetterend optreden van de feestband
Sjloetingstied. Meer informatie op
www.ezelskop.nl

De Meulewiekers Meterik
Zaterdag 5 februari wordt in Meterik afscheid genomen van regerend
prins Koen en zijn adjudanten Remco en Thijs. Vervolgens wordt door
middel van het voorlezen van de proclamatie de 47e prins bekend
gemaakt. Uiteraard zal dit geheel in de sfeer van het carnavalsthema
van dit jaar ‘flower power’ vorm gegeven worden.
Voor Koen en zijn adjudanten
komt hiermee een prachtig carnavalsseizoen met de Meulewiekers ten
einde. Iedereen die denkt te weten
wie de nieuwe prins wordt, kan deze
naam op www.demeulewiekers.nl
invullen en maakt zo kant op tien gratis consumptiemunten. Het prinsenbal
vindt plaats in mfc de Meulewiek.
Het thema ‘flower power’ is onder
andere terug te zien in de aankleding
van de zaal en de nieuwe showdans
van de dansmarietjes. De muzikale
invulling wordt verzorgd door Ieder
Vur Zig en dj Bas van Rengs. Voor de
verkoop van alcohol wordt bij alle
activiteiten gewerkt met polsbandjes
voor 16-plussers.
Aanvang van het prinsenbal is om
20.30 uur. Tot 21.00 uur entreevrij,
daarna 2,50 euro entree. Het zou
mooi zijn als iedereen gekleed zou

zijn in de sfeer van het thema.
In het weekend van 30 januari
ontvangen alle inwoners van Meterik
het bekend Meulewiekersneejs,
jaargang 8, uitgave 1, in de bus. Het
Meulewiekersneejs geeft kort informatie over de carnavalsactiviteiten.
Uitgebreidere informatie, verslagen,
foto’s en nog veel meer zijn te vinden
op www.demeulewiekers.nl
Als vanouds trekt op carnavalsmaandag de optocht door de straten
van Meterik. Elk jaar weer is het een
mooie, gevarieerde en verzorgde
optocht. De organisatie daagt alle
Meulewiekers uit om deel te nemen
aan de optocht. Deelnemers hebben
nog ruim vijf weken om iets ludieks
te bedenken.
Kijk voor meer informatie of het
hele carnavalsprogramma op
www.demeulewiekers.nl
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Nieuw tenue voor Ald Prinse
van De Turftreiërs
Zondag 23 januari 2011 is het nieuwe tenue van De Ald Prinse van De Turftreiërs gepresenteerd. Na nog een
laatste groepsfoto in het zo vertrouwde tenue werd in de oudheidkamer de Moeëk afscheid genomen van kiel,
sjaal en pet.
Op deze dag werd uitgesproken
dat het bestaan van de traditie van
de Ald Prinse voor de Turftreiërs zeer
waardevol is en dat deze traditie
tot in lengte van dagen behouden
mag blijven. De ‘oude huid’ werd

met enige emotie afgeschud. Voor
velen was het een verrassing hoe
het nieuwe pak er uit zou zien. Als
eerste kreeg Bert van de Munckhof
(Bert 1) het nieuwe tenue uitgereikt
uit handen van wethouder Ger van

Rensch, vertegenwoordiger van de
gemeente (cultuur), maar vooral ook
Turftreiër. De commissie die het geheel
gerealiseerd heeft, mag trots zijn op
een prachtig resultaat. Kleurig, fris,
verjongend en herkenbaar.

(Foto: van Dooren)

Jeugdprins Bram I
Hegelsom
Afgelopen zondag is in een drukbezochte Tuutetempel Bram d’n ierste
(Bram Cox) uitgeroepen tot de nieuwe jeugdprins van Hegelsom.
Samen met zijn adjudanten Arjan
Stappers en Emiel Kusters zal jeugdprins Bram het komende carnavalseizoen heersen over alle Kuukes en
jonge Tuute in Hegelsom.
Op zondag 6 februari zullen
Jeugdprins Bram d’n ierste en zijn

adjudanten receptie houden van
14.11 tot 16.11 uur in Zaal Debije
in Hegelsom, waar aansluitend het
nieuwe jeugdboerenbruidspaar bekend
zal worden gemaakt. De jeugdboerenbruiloft vindt dit jaar plaats op zondag
6 maart.

ZONNEPANELENSUNBUSMIDEITE
www.carmentis.nl

077 - 744 00 30

Pedicure aan huis
Wij komen gewoon bij u!
Complete voetverzorging,
ook voor diabetici,
al vanaf  17,50
Denise Schipper
Bel 06-13575747 voor informatie
of een afspraak.

CARNAVAL
RN V
(Foto: van Dooren)

Jeugdprinsenpaar
Stan I en Maloe I van
Lottum
Afgelopen zondag kwam in CaféZaal Harmonie in Lottum het jeugdprinsenpaar Stan I (Stan Hermse) en
Maloe I (Maloe Janssen) uit. Samen
met prins Richard I en de Lottumse
Pegge en Pegginne gaan zij dit jaar

voor in de carnavalsactiviteiten met
als hoogtepunt de Lottumse Gekke
Maandag op 28 februari. Op vrijdag
11 februari vindt de receptie van het
jeugdprinsenpaar plaats van 19.11 tot
20.30 uur in soos Canix te Lottum.

Camping Centrale

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

600M² kleding, accessoires en versieringen

Bezoek ook onze webshop: www.sevenum.partylook.nl
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Erik Roeffen presenteert Hovoc start
talentenplan
nieuwe race-auto
Bij Steakhouse The Longhorn in Broekhuizenvorst stonden zaterdag voor één keer niet de steaks centraal.
Wethouder Freek Selen onthulde er samen met autocoureur Erik Roeffen de nieuwe BMW Z4 National Hotrod van de
41-jarige racer uit Grubbenvorst. Met deze nieuwe race-auto wil Erik ook in 2011 weer proberen om op het hoogste
niveau mee te strijden op de ovalcircuits, waaronder Raceway Venray.

Vanaf 1998 is Erik reeds actief in
deze koningsklasse van het ovalracing,
eerst met een Peugeot 205 en
daarna met zijn bekende Peugeot
206. In deze klasse wist Erik diverse

kampioenschappen binnen te halen,
waaronder de laatst gereden Supercup
Venray in 2007. In 2010 ging een
lang gekoesterde droom in vervulling.
Met de Engelse Audi TT Hotrod van

Timm’s Autoteile heeft Erik aan een
aantal wedstrijden in Engeland kunnen
deelnemen met een prachtige derde
plaats bij de Worldcup Outlaw Hotrods
in Arena Essex als resultaat.

Hovoc heeft zich voorgenomen om weer mee te gaan doen in de hoogste
regionen in het volleybal. Het doel van de club is om in de derde divisie van
de regionale competitie te kunnen spelen. Om dit te bereiken heeft de club
een talentenplan ontwikkeld. Onder de naam Fort Hovoc gaat de vereniging
van start met aanvullende trainingen voor talentvolle jongeren.
Horster volleybalclub Hovoc bestond
in 2010 vijftig jaar. In vijftig jaar heeft
de club sportief gezien op verscheidene
niveaus gespeeld. De laatste jaren is de
doorstroming vanuit de jeugd wat achtergebleven. Hovoc heeft zich voorgenomen dit ontstane ‘gat’ te dichten door
middel van een versnelde doorstroming
van talentvolle spelers. Hovoc heeft als
een van de weinige clubs in de regio
een aanzienlijke jongens jeugdafdeling.
Uit deze groep is een groep talentvolle
spelers geselecteerd die door Hovoc
extra training aangeboden krijgt.
Het doel van deze trainingen is om
spelers die vanuit de jeugdafdeling
doorstromen naar de senioren teams
hun mogelijkheden te laten ontdekken, ontwikkelen en gebruiken. Hierbij
wordt met name gedoeld op spelers
uit jongens B1, maar ook op talentvolle
jonge spelers uit andere teams. Door de
inzet van hoog gekwalificeerde trainers,
wil Hovoc het maximaal haalbare uit
elke speler halen. Uiteindelijk zal dit
resulteren in een gedegen herenafdeling waarin elke volleyballiefhebber op
zowel prestatief als recreatief niveau

een uitstekende volleybalbeleving mag
verwachten.
De trainingen die gericht zijn op
coördinatie, balvaardigheid en techniek
bieden de spelers de kans om zich individueel te ontwikkelen. De nadruk zal
daarbij liggen op techniek en spelsituaties. Hoe meer uren je met het spelletje
bezig bent, hoe groter de kans is dat
het maximale effect bereikt wordt. De
trainingen zijn dan ook aanvullend op
de reguliere trainingen. Een Fort Hovoc
training is geen zware fysieke belasting,
maar zal voornamelijk gericht zijn op
persoonlijke aansturing, coördinatie,
snelheid, kracht, technieken, anticipatie,
betrokkenheid, inzet en concentratie.
Het animo voor het talentenplan
is groot. Er zijn binnen de club vijftien
getalenteerde jongens geselecteerd,
waarvan er veertien de extra trainingen zullen gaan volgen. De trainingen
vinden plaats op vrijdagavonden van
19.30 tot 21.00 uur in de sporthal van
het Dendron college en zullen gegeven worden door Jac Jenniskens en Jac
Tacken. Op vrijdag 28 januari start de
eerste training.

Speciale voorjaarsactie
Ontharen bikinilijn en onderbenen

nu

€300,-

Ontharen oksels

nu

€120,-

Behandeling met de modernste (laser)technieken door dermatologen,
huidtherapeuten en verpleegkundigen van VieCuri Medisch Centrum.
De Huidlaserkliniek biedt u behandelingen voor:

Dr. Suzanne
Verleisdonk-Bolhaar
dermatoloog

overbeharing
couperose en wijnvlekken
overmatig zweten
microdermabrasie

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

• fruitzuurpeeling
• elektrisch epileren
• cosmetische spataderbehandeling

Tegen inlevering van deze coupon
worden de kosten van de intake
éénmalig van het factuurbedrag
afgetrokken.*

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

*Alleen geldig bij afname van de voorjaarsactie aanbiedingen.

✁
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Speciale actie voor lezers
Hallo Horst aan de Maas:

Intake-kosten bedragen voor ‘ontharen oksels’  20,en voor ‘ontharen bikinilijn en onderbenen’  40,-
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Geslaagd snelschaaktoernooi in Horst

Jubileumjaar Wittenhorst

De Leste Geulde in Horst was zaterdag het toneel van de NoordLimburgse Schaakkampioenschappen. Het toernooi werd voor de 14e keer
georganiseerd door Schaakvereniging Horst ’76 en kende 52 deelnemers.
Die kwamen vanuit heel Limburg en Brabant en zelfs vanuit Duitsland en
Polen naar Horst om te strijden om de titel. Die ging uiteindelijk naar Rene
Snoek van schaakvereniging DJC Stein.

Wittenhorst viert dit jaar haar 75-jarig bestaan. Diverse activiteiten staan al gepland en zijn in voorbereiding.
Zo ook het PULSE Miniorentoernooi, dat voor de zevende keer georganiseerd wordt. Afgelopen weekend bezocht
premier league-club Fulham sportpark Ter Horst om kennis te maken met het miniorentoernooi.

Volgens de organisatie was het een sfeervol en gezellig toernooi dat volgend
jaar zeker weer een vervolg zal krijgen. De 52 deelnemers speelden eerst drie
voorrondes. Al naar gelang het aantal punten werden ze qua sterkte ingedeeld in
finalegroepen.
Dit resulteerde uiteindelijk in de volgende uitslag: Groep 1: 1 Rene Snoek DJC
Stein; 2 Geert Gabriels Leudal/Garde; 3 Jan Douwe De 3 Torens Tilburg.
Groep 2: 1 Joep Nabuurs Venlo; 2 Jan Broekhuis Garde; 3 Peter van Dinteren
DJC Stein. Groep 3: 1 Gerard Kortenoeven SV Horst; 2 Narcis Sofic Pionneke;
3 Maarten Kwaaitaal. Groep 4 1 Theo Gerrits SV Devo; 2 Rob Nabben SV Horst;
3 Dirk Bergmans SV Blerick. Groep 5: 1 Eric van de Haar SV Devo; 2 Árthur
Hendrickx SV Leudal; 3 Theo Nabben SV Horst. Groep 6: 1 Oscar Freriks SV Leudal;
2 Henk Slaats SV Devo; 3 Johan Seijkens SV Horst. Groep 7: 1 Karl Ramaekers
Garde; 2 Harry Wuts Helden; 3 Jan Vervoort Horst.

Richard Kleuskens verlengt
contract bij Wittenhorst
Het bestuur van Wittenhorst en hoofdtrainer Richard Kleuskens zijn
overeengekomen om de samenwerking voor een periode van een jaar te
verlengen.
Het seizoen 2011/2012 is het
tweede voetbaljaar waarin Kleuskens

als hoofdtrainer van Wittenhorst aan
het roer staat.

Engelse invasie in Horst
impuls krijgen wat het toernooi zeker
ten goede komt.

Het PULSE Miniorentoernooi staat
voor 20 augustus 2011 op het programma. Maar de maanden januari en
februari zijn wellicht de belangrijkste
maanden voor de organisatiecommissie. Dan dient de organisatie namelijk
het deelnemersveld definitief te
maken. De organisatie is ambitieus
en heeft het vizier nu gericht op onze
westerburen. Afgelopen editie heeft
Derby County, waar ex-international
John Metgod assistent trainer is, als
eerste Engelse club meegedaan aan
het miniorentoernooi. Derby zal ook
komende editie weer te zien zijn op
de Horster voetbalvelden. De club
van Rafael van der Vaart, Tottenham
Hotspurs, heeft eveneens een uitnodiging ontvangen en zij hebben
deze uitnodiging op dit moment in
overweging.

Fulham en de Spurs
naar Horst?
Fulham was op uitnodiging van
Stichting TOP-toernooien NoordLimburg naar Nederland gekomen om
de diverse sportparken te bekijken
waar deze toernooien gehouden worden. Wittenhorst heeft ook zo’n TOPtoernooi, het PULSE Miniorentoernooi.
Ondanks de intensieve samenwerking
van Wittenhorst met PSV zijn de
banden tussen Wittenhorst en VVV

Enorme impuls
miniorentoernooi

(Stichting TOP-toernooien NoordLimburg is een initiatief van VVVVenlo) de laatste jaren sterk verbeterd.
Fulham was zeer te spreken over
het bezoek aan sportpark Ter Horst
en ging met een uitnodiging voor het
komende PULSE miniorentoernooi
op zak verder met hun rondreis door
Noord-Limburg. Mocht het de organisatie lukken deze twee clubs, Fulham
en Tottenham Hotspur, naar Horst te
halen, dan zal het deelnemersveld
met drie Engelse clubs een enorm

Maar daar houdt de Engelse invasie
niet op. Het grote Manchester City heeft
het oog op Horst laten vallen. In 2010
heeft Wittenhorst in samenwerking
met het Parkhotel een trainingskamp
mogen organiseren voor de Turkse
topclub Galatasaray. Voor Galatasaray
heeft dit helaas niet het gewenste
sportieve effect gehad. Ondanks de
ideale omstandigheden tijdens het trainingskamp, die gecreëerd werden door
Wittenhorst en het Parkhotel, was de
start van de competitie dramatisch wat
uiteindelijk resulteerde in het ontslag
van trainer Frank Rijkaard en zijn assistent Johan Neeskens. RKsv Wittenhorst
moet komend jaar helaas een pas op
de plaats maken met betrekking tot het
organiseren van trainingskampen. Het
sportpark wordt komende maanden
onderhanden genomen en zal een
behoorlijke upgrading ondergaan.
Wittenhorst heeft richting Manchester
aangegeven dat de mogelijkheden
voor een trainingskamp komende
zomer niet aanwezig zijn, maar dat
Wittenhorst in 2012 volledig ingericht is
voor het organiseren voor professionele
trainingskampen.

Jeugd SetUp Meerlo
onder de indruk van jonge
volleybalspeelster
Zaterdagmorgen 22 januari werden de jongste jeugdleden van volleybalvereniging SetUp uit Meerlo verrast
door de komst van Celine Keijsers.

Limburgs record op derde
clubkampioenschap HZPC
Het derde deel van de clubkampioenschappen van HZPC begon met
een nieuw Limburgs record. Het dames estafette team wist het record op
de 4 maal 50 vrij te verbreken.
Het oude Limburgs record
(1.52.20) werd door de dames
Michelle Verouden, Judith van
Meijel, Alice Janssen en Ingrid van
Horen met een kleine marge verbroken (1.51.98). Een mooi begin
van een mooi clubkampioenschap.
Het waren vooral de kleintjes
die tijdens dit clubkampioenschap
met de beste resultaten naar huis
gingen. Het ene na het andere
persoonlijk record werd aan flarden
gezwommen. Het publiek genoot
zichtbaar van deze beginnelingen.
De besten van dit weekend zijn:
meisjes min 3: Ilse Swinkels, min
3-4-5: Imke van den Hoef, jun 1-2-3:
Celine Buijssen, jeugd 1-2: Floor
Weijmans, dames: Judith van Meijel.
Bij de jongens/heren waren
dit: min 3: Dennis Zanders, min 4-5:

Giel van Megen, min 6/jun 1-2:
Koen Koster, jun 3-4: Björn Piket,
heren: Bram Becks. Bij degene die
nog zonder startnummer deelnamen aan deze wedstrijd zijn
de resultaten: meisjes min 1-2-3:
Marlijn Zwart en Britt Verhaegh,
min 4-5: Michelle Schoonderbeek,
jun/jeugd: Joëlle Linders en dames:
Froukje Derikx. Bij de jongens/heren: min 1-2-3: Ian de Vries, min
3-4: Sjoerd Spee.
Op 3 april is het laatste deel
van de clubkampioenschappen.
Dan zullen de resultaten van de vier
wedstrijden van belang zijn voor de
uiteindelijke kampioenen. Tijdens
deze wedstrijd gaat het dames
estafette team het Limburgs record
op de 4 maal 50 wissel proberen te
verbeteren. Een mooie uitdaging.

Celine Keijsers is in december
16 jaar geworden en speelt nu al in
de Dela League, de hoogste volleybalcompetitie van Nederland, bij
haar team Vershuys.com/peelpush
dames 1. De speelster van Jeugd
Oranje kwam zaterdag in alle vroegte
naar de jeugdtraining van SetUp waar
op zaterdagmorgen de 4- en 5-jarigen
en de niveaus 1 tot en met 6 worden

getraind door een tiental enthousiaste
trainers onder leiding van Angelique
Crins.
Tijdens de training liep Celine
rond en gaf de kinderen van SetUp
technische tips. Ook was er tijd om
vragen te stellen aan Celine. De
kinderen van SetUp waren erg onder
de indruk van de lengte van Celine en
van het mooie trainingspak van het

Nederlands Volleybalteam.
Na de training kregen alle kinderen nog een kaart met een aantal hele
mooie actiefoto’s en handtekening van
Celine Keijsers. De kinderen van SetUp
vonden het erg leuk dat Celine op de
training was en wie weet komt er
ook ooit een SetUp-jeugdlid bij Jeugd
Oranje. Maar dan moet er nog wel
heel veel getraind worden.
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Voor jong en oud wat wils

Band Battle
OJC Knor
Dit jaar gaat voor de derde keer de Band Battle van OJC Knor van
start. In totaal twaalf bands zullen gaan strijden voor de winst, een
optreden op Knorpop 2011 en een studio-opname van hun single.
De voorrondes vinden plaats
op elke zondag vanaf 13 maart.
Uit iedere ronde volgt een winnaar
die rechtstreeks doorstoomt naar de
finale. Deze finale vindt plaats op
zondag 10 april.
Iedereen kan mee doen met
deze Battle, van coverbands tot
alternatieve bands met eigen werk.

Gaellus Open Air 2011
blijft gratis toegankelijk
Op pinksterzondag 12 juni vindt het Gaellus Open Air festival (GOA) festival voor de vierde keer plaats. Het
Tienrayse festival is één van de weinige festivals dat gratis te bezoeken is en volledig door vrijwilligers wordt opgezet.

Opgeven kan door een
e-mail te sturen naar
bandbattle@ojcknor.nl met daarin
de biografie en foto, een demo op
bijvoorbeeld myspace of youtube en
het internetadres.
Inschrijven voor de Battle kan
tot 19 februari. Voor meer informatie kijk op www.ojcknor.nl

Café Babouche in Horst

Night of the
Thrashing Dead
Zaterdagavond 5 februari spelen er maar liefst vier bands in Café
Babouche die de thrash-metal/crossover style uit de jaren tachtig hoog in
het vaandel hebben staan. Verwacht luide gitaren, spijkerjasjes met
patches, bandanas, bier, grote moshpit, kortom een ideaal avondje
thrashen.
De eerste band die aantreedt is
het uit Lottum afkomstige Remorse.
Deze band is met hun thrash-metal
allang geen onbekende meer in
deze regio. Daarna is het de beurt
aan de band Waking the Dead
uit Amsterdam, die vooral door
skateboarden en de oude crossover sound van Suicidal Tendencies
beïnvloed zijn.
De avond wordt vervolgd door
Maniac Forces; deze jonge band
uit Horst timmert de laatste jaren
flink aan de weg, met hun snelle,
energieke thrash-metal.

Als afsluiter komt Alcoholic
Nightmare uit België optreden
met hun crossover thrash-metal
à la Municipal Waste. Tussen de
bands door zal dj Peppie het
publiek vermaken met metal klassiekers uit de oude doos.
De aanvang van de avond
is om 20.00 uur en de entree
is gratis. Café Babouche ligt in
het centrum van Horst aan de
Schoolstraat 9.
Voor meer informatie en
regionale concerten bekijk
www.myspace.com/slappehap

Schlagerfest
in De Lange Horst
In het weekend van 28, 29 en 30 januari staat het cafégedeelte van
De Lange Horst in het teken van de Duitse schlagerfesten.
De beste (Duitstalige) schlagermuziek, de mooiste pullen en de
schönste mädchen maken er komend

weekend één groot feest van.
Kijk op www.delangehorst.nl
voor meer informatie.

De Tilburgse band Daybroke tijdens de vorige editie van Gaellus Open Air
Gaellus Open Air is een entreevrij
eendaags festival en vindt een week
voor Pinkpop plaats. Het open luchtmuziekspektakel speelt zich af op het
evenemententerrein langs OJC Gaellus
en begint om 14.00 uur. Er treden
beginnende en bekende bands op uit
de Benelux. Vrijwel alle muziekstijlen
komen daarbij aan bod. Sponsoracties
maken het mogelijk om het GOA
entreevrij te houden.

Podium voor
beginnende bands
Medeorganisator en Tienraynaar
Tim Dings is 20 jaar oud en is penningmeester bij soos Gaellus en
medeorganisator van Gaellus Open Air.
“Het aantal bezoekers aan het festival
hoeft wat mij betreft niet echt te
groeien. Nu is het allemaal te overzien
voor ons. Het is wel zo dat GOA steeds
meer jeugd en ouderen aanspreekt
uit de wijde omgeving. Onze voornaamste ‘drive’ is dat iedere bezoeker
van klein tot groot zich amuseert en
geniet van de muziek die de bands
te bieden hebben. In tegenstelling
tot andere muziekfestivals heffen wij
geen entree. Bij andere vergelijkbare

evenementen heb je vaak te maken
met een hoge entree- en muntprijzen.
GOA wil alle bezoekers een gezellige
muziekmiddag met vrienden en/of
bekenden bieden. Daarnaast krijgen
beginnende bandjes de kans om hun
muziek onder de mensen, en zo onder
de aandacht te brengen. Alles in een
relaxte sfeer en hopelijk ook mooi
weer”, legt Tim uit.

Relaxed genieten in
de buitenlucht
Maar niet alleen de door de
wol geverfde diehards van openluchtfestivals zijn welkom aan de
Bernadettelaan in Tiendere. Het
festival heeft vanaf het begin ook
kinderen iets te bieden. In een tent
vermaakt een artiest jong en oud. Het
terrein is van gras en wordt afgezet
waardoor kinderen zich helemaal
kunnen uitleven terwijl hun ouders
ongestoord naar de bands kunnen luisteren. Inmiddels staat de komst van
twee bands vast. Zo komt Roermondse
crossover metalband Concubine naar
Tienray evenals Monomania uit Tilburg.
Monomania is een viermansband en
speelt hard, melodieus en is volgens

kenners helemaal van deze tijd. “De
band is in staat vastgeroeste rockers
weer helemaal los te krijgen”, meent
Tim Dings.

Waar is een festival
nog gratis?
Op de vraag wat er nodig is om
GOA 2011 te laten doen slagen zegt
Dings: “We zijn op zoek naar bedrijven
die ons ondersteunen. We zijn een
gratis festival en willen dit ook zo
houden. Onze achterliggende gedachte
daarbij is om mensen een kans te
geven een gratis festival te bezoeken.
Wanneer men toevallig langs het
terrein komt, moet men niet verplicht
zijn een kaartje te kopen om een
gezellige dag te hebben”, aldus de
medeorganisator. Wie meer informatie wil over GOA 2011 kan terecht op
www.gaellus.nl of een mailtje sturen
naar: timdings13@hotmail.com “En
voor ik het vergeet, we brengen aan
alle geïnteresseerden die ons willen
steunen een bezoek. Daarbij krijgt
men uitleg over hoe wij GOA in Tienray
ook voor de toekomst als gratis festival
willen behouden”, besluit Tim Dings
het interview.

Te Koop: van Goghstraat 16, Horst

500m gezellig mode- en winkelplezier
Loop even binnen!
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Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas
077 398 56 51

OPRUIMINGS
FINALE
DAMES- EN HEREN
WINTERCOLLECTIE
STERK AFGEPRIJSD

Begane grond: Hal, toilet, trap. Doorzon woonkamer v.v. parketvloer en
grote tuindeuren. Gesloten keuken
met aanbouw (2003) met kastenwand
v.v. witgoed aansluitingen.
1e verdieping: Overloop met inbouwkast. 3 Ruime slaapkamers v.v. inbouwkasten. Badkamer met bad en toilet;

Ruime hoekwoning met aanbouw, vrijstaande garage+
berging. Aan een rustig plein
in een kindvriendelijke buurt.
Woning voorzien van eigen oprit en vrije achterom. Geheel
voorzien van dubbel glas en in
2009 spouwmuur isolatie.

2e verdieping: (bereikbaar via vaste
laddertrap). Zolder met cv opstelling.
Tuin: De tuin is voorzien van terrasoverkapping, beklinkerd terras met
plantenborders. Berging met doorgang
naar garage (geheel geisoleerd).

VRAAGPRIJS: e 180.000,- k.k.
Aanvaarding per direct. Voor meer
info kunt u bellen met: 0645296006

OPEN HUIS: ZATERDAG 29 JAN. VAN 09.30-12.00 UUR

Attent Supermarkt
Roekenbosch
Onze winkel is gevestigd op
LANDAL PARK
HET ROEKENBOSCH
in Blitterswijck.
Wij zijn het hele jaar ook op
zondag open tot 12.00 uur.
Wij bakken dan meer dan
vijftien soorten harde broodjes
en verschillende soorten
stokbrood voor u af.
Bestellen kan ook.
Ooyenseweg 14 Blitterswijck.
0478 -531884
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15 VRAGEN aan Cheyenne Klok Mies

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Cheyenne Klok
16 jaar
Tienray
Dendron College

Waar word jij later een talent in?
Ik hoop dat ik later een talent word in
het kappersvak. Ik zit nu nog in mijn
examenjaar en volgend jaar wil ik
graag naar de kappersopleiding.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Mijn favoriete vak is wiskunde en mijn
vreselijkste vak is biologie. Verder vind

ik mijn stage in Kapsalon Hipp ook erg
tof.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Dat zijn Djen en Pam. Ze zijn
bijzonder omdat ik bij hen altijd
terecht kan. Ik ken ze allebei zo’n
twee jaar nu.
In het weekend ben jij te vinden in?
Op vrijdagavond gaan we altijd eerst
met vriendinnen indrinken en daarna
gaan we naar De Lange. Op zaterdagavond ga ik meestal iets met mijn
vriend Djen doen.

Bijvoorbeeld als ik later in de kapsalon
iemand zou verknippen.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Djen, mijn make-up en mijn stijltang.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Mexicaans! Zoals burrito’s en wraps.
Het liefst door mijn moeder gemaakt,
op z’n Mexicaans.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In een legging met een jurkje erop.
Daar voel ik me gemakkelijk in en dat
vind ik er altijd wel leuk uitzien.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Het liefst aan winkelen en aan leuke
dingen doen met mijn vriendinnen en
Djen, gezellig bij iemand thuis zitten en
wat kletsen, of een film kijken.
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Dan zou ik meteen een pizzeria willen en
iets waar we gezellig uit kunnen gaan.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
Languit op de bank, popcorn, chips,
een gezellige avond?
welke film hoort hierbij?
WKD (een mixdrank, red.), chips en
Dear John! Dat is echt mijn lievelingskaarsjes!
film. Ik vind het verhaal van die film
Je wint 1.000 euro. Wat doe je
echt heel mooi.
ermee?
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
Dan zou ik meteen gaan winkelen met bestemming?
mijn vriendinnen in Amsterdam. De rest Dat is Subway. Daar kun je echt zo lekvan het geld spaar ik voor de vakantie. ker eten.
Bij welke situatie zou jij door de
Ik stap het vliegtuig in en de reis
grond willen zakken?
gaat naar?
Dat is een moeilijke vraag. Ik denk
Mexico. Daar heb ik altijd al ’n keertje
als ik een hele grote blunder zou
heen willen gaan, dat lijkt me een heel
maken, waar heel veel mensen bij zijn. mooi land.

TE KOOP

VOCHT-WATER IN DE
KELDER?

Horst

Achter de smaalbrug 19

Dat lossen wij
graag voor u op!

Meer info
www.jaap.nl
Tel: 06-51821673

MEERSELSEPEEL 7 | YSSELSTEYN | T 0478 64 04 41 | INFO@ VOSSENBERGBV.NL | WWW.VOSSENBERGBV.NL

TONGEDIERTEBESTRIJDING
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Riolering
n
n
n

Rioolontstoppingen
Aanleg rioleringen
Vervanging en onderhoud

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

Schoolstraat 1, 5961 EE Horst T (077) 39 85 66
Vanf 1 januari 2011 is Carpe Diem uitsluitend beschikbaar voor
bedrijfsfeesten, bruiloften, verjaardagen, private-diners, koffietafels,
workshops, thema-weekenden etc. carpediemhorst@live.nl

v o o r m e e r i n f o : www.carpediemhorst.nl
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bestrijding van
alle ongedierte
specialist bestrijding houtaantasters
verzorgen van ongedierte bestrijdingsplan
faunabeheer
specialist in vogelwering
KAD gecertiﬁceerd

06-22605746
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CTIE!

Column

Wickie
de Viking
Deze week werd ik na het
eten zomaar getrakteerd op
een compleet optreden. Alsof ik
in een kindermusical in de
schouwburg beland was. Zang,
dans, alle benodigdheden voor
een perfecte show waren
aanwezig. En dan te bedenken
dat dit allemaal in onze eigen
keuken plaatsvond.
Papa en mama werden gek
toen ik een of ander liedje met
een raar geluidje aan het
produceren was. “WICKIE DE
VIKING!”, riep papa meteen.
Huh!? Wickie de Wie?
Als twee kleine kinderen
paradeerden ze achter elkaar,
met viking-bewegingen (of ja, ik
kwam er pas later achter wat de
bewegingen voor moesten
stellen) en zingend om de
keukentafel. “Hey hey Wickie,
Hey Wickie hey! Een viking zoals
jij, hey hey Wickie!”
Verbaasd volgden mijn ogen
het zingende duo: door de kamer,
om de bank, weer terug naar de
keuken, rechtstreeks op de laptop
en mij af. Ik werd er een beetje
angstig van, waren papa en mama
gek geworden? Prettig gestoord,
terug naar hun kindertijd?
Enthousiast stonden ze achter
me te springen en te schreeuwen: “Wickie, zoek eens op, dat
was altijd zo leuk!” Oké, vooruit
dan. Na hun onverwachte
optreden van net werd ik toch
wel nieuwsgierig.
Als een gek ging ik op Youtube
op zoek naar hun lievelingsfilmpje
want het was overduidelijk dat ze
niet veel geduld meer hadden.
Wickie’s hoofd verscheen op m’n
beeldscherm en volgens mij was
dat het enige moment in mijn
leven dat ik me verstandiger
voelde dan papa en mama samen.
Ik heb wel honderd keer het
woord ‘kijk’ in mijn oor gehoord,
of een langgerekte ‘jaaaaaa’. Nog
veel erger was dat ze de tekst van
onze Wickie en zijn vriendjes helemaal van buiten kenden, alsof ze
het zelf ingesproken hadden. De
bijbehorende beweging van
Wickie die met zijn vinger onder
zijn neus wrijft en daarna de ‘heyik-heb-een-idee’-vinger hoog in
de lucht steekt, maakte het
toneelstukje af.
Oké, genoeg gekkigheid, nu
wil ik wel weer het onverstandige kind in huis zijn, dit is raar.
Gelukkig was de rust snel
wedergekeerd nadat het filmpje
afgelopen was.
Nouja, ik kan in ieder geval
zeggen dat ik toch echt minstens
vijf minuten verstandiger dan
papa en mama samen was, yeah!
Mies
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Live uitzending Radio Start Dutch Battle of the
Reindonk
Coverbands in Blok 10 in Horst
Op zaterdag 29 januari strijden in Blok 10 in Horst een aantal bands om de titel ‘beste coverband van
Nederland’. Dit spektakel wordt georganiseerd door de Dutch Battle of the Coverbands. Samen met een aantal
andere bands uit de regio spelen de bands Predilection en 30 Past 7 uit Horst in de eerste voorronde van deze
muzikale strijd.
Er worden live audio-opnames
gemaakt die elke band na afloop
overhandigd krijgt. Een vakjury
beoordeelt de kwaliteiten van de
bands. Na een aantal voorrondes, kwart- en halve finales is er
uiteindelijk een winnaar, die zich

een jaar lang ‘beste coverband van
Nederland’ mag noemen. Ook mag de
winnaar enkele tracks en een videoclip
opnemen in een van de beste studio’s
van Nederland onder begeleiding
van een professionele producer. De
publiekswinnaar ontvangt een waarde-

cheque van 3.000 euro.
De start van de eerste voorronde voor de regio Limburg is op
29 januari om 22.00 uur.
De entree bedraagt 4 euro.
Voor meer informatie kijk op
www.dutchbattleofthecoverbands.nl

Brood bakken in De Locht
Zondagmiddag 30 januari is de authentieke bakoven van het museum volop in bedrijf. Er wordt brood gebakken dat uiteraard te koop is. Kinderen mogen hun eigen broodje kneden, vormgeven en bakken.

Op zondag 6 februari presenteert Radio Reindonk een live-uitzending
van het radioprogramma Beat Westcoast & Hits vanuit muziekcafé De Buun
in Horst. Behalve mooie sixties hits is er op deze avond livemuziek van de
gelegenheidsband Robbie and The Yoldboys.
Het idee voor de live-uitzending
komt van programmamaker Jan
Droesen van Radio Reindonk en
uitbaters van De Buun Mart en Marij
van Rens. Het golden oldie-muziekprogramma Beat Westcoast & Hits
wordt al 22 jaar gemaakt en uitgezonden. Jan Droesen: “Aflevering 1.000
staat er aan te komen op 20 februari
en ik wilde graag iets extra’s doen.
Vandaar.”
Vervolgens zijn de organisatoren
op zoek gegaan naar een band die pas-

sende muziek gaat spelen. Deze band is
gevonden in Robbie and The Yoldboys.
Een mix van jonge en gelouterde
muzikanten die speciaal voor deze
avond nummers van onder anderen
The Beatles, Neil Young, Erik Clapton,
Steve Earl en Richard Thompson spelen.
De band bestaat uit Rob Achten, Peter
Thijssen, Huub Dijckmanns, Brian Bos
en Bram Broeken.
Op de bovenverdieping is een
De uitzending begint om 20.00
tentoonstelling ingericht over de
uur en de toegang is gratis. Voor meer
emigratie vanuit deze regio naar
informatie kijk op www.reindonk.nl
Noord-Amerika in de periode van 1870

tot 1935. In het daglonershuisje is
tot 9 maart voor de liefhebbers een
tentoonstelling van Schuco-miniatuurautomobielen ingericht. De openings-

tijden zijn op woensdag van 14.00 tot
17.00 uur en op zaterdag en zondag
van 11.00 tot 17.00 uur. De bijzondere
activiteiten beginnen om 13.00 uur.

HOORCENTRUM HORST

mooi haar

a u d i c i e n

Steenstraat 12, Horst, T 077 398 64 66 www.kapperscompanyhorst.nl

O P E N I N G S A K T I E
Font logo: Insignia Roman

Bij aanschaf van uw hoortoestel
ontvangt
u een jaar lang
gratis
batterijen
!
Pantone 382
Folie:
Avery 985
Springtime Green
Loop gerust eens binnen,
Folie: Avery serie 820 en 720
u bent van harte welkom.

Pantone 424 of Zwart 65%

U HOORT ER TOCH OOK BIJ
Veemarkt 1b, 5961 ER Horst
Tel.: 077 - 398 02 53
E-mail: info@hoorcentrumhorst.nl
Website: www.hoorcentrumhorst.nl

Openingstijden:
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag: 09.00 - 17.30 uur
zaterdag: 09.00 - 17.00 uur

Vrijdag 28 jan.
WEEkEnd kick OFF
”dirTY FridaY”
ZaTErdag 29 jan.
dUTcH BaTTLE OF
THE cOVErBandS
”gErUiS”
”30 PaST 7”
”PrEdiLEcTiOn”
”ciTY EScaPE”
wilhelminaplein 10
5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

l

alle schades aan auto of lichte bedrijfswagen

l

industrieel spuitwerk

l

Focwa Eurogarant erkend

l

l

afhandeling rechtstreeks met alle
verzekeringsmaatschappijen
gratis vervangend vervoer en speciale
regeling m.b.t. eigen risico bij schade

Autoschade Maashorst - St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst
Tel. (077) 398 37 00 - Fax (077) 398 11 63 - www.autobedrijvenmaashorst.nl
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Dubbelconcert Fookhook

Sarah McQuaid en
Linde Nijland

Nieuwe exposities in
Galerie Judy Straten
Vanaf 30 januari exposeert Galerie Judy Straten in Horst het werk van de
kunstenaars Cristina Martins en Esther Bruggink en designer Ka-Lai Chan.
Cristina Martins (1967) maakt
tekeningen, vaak manshoog. In haar
werk zoekt ze naar wat er achter
de pose schuilt. Er breekt langzaam
imperfectie door het vernislaagje heen
waarmee we ons graag bedekken.
In haar tekeningen wil ze vooral de
gevolgen laten zien als je de glanslaag
van de pose openkrabt.
Esther Bruggink (1971) maakt
sculpturen, videokunst en borduurwerken. Ze maakt graag lichte, ongrijpbare
beelden die er, net als de gedachten
en dromen in je hoofd, bijna niet
zijn. Ze werkt veel met polyesterfilm,
een witte transparante kunststof, zo
dun als papier, waarvan ze delen aan
elkaar naait. Juist in deze tijd wil ze
een techniek gebruiken, die door zijn
traagheid, aandacht en concentratie
opeist. Deze traagheid en verstilling

Op zondag 30 januari 2011 treden in de Fookhook twee vrouwen op:
Sarah McQuaid en Linde Nijland. Sarah McQuaid is een fenomenale singersongwriter en gitariste met wortels in zowel de Amerikaanse als Ierse
folkmuziek. Linde Nijland geniet als voormalig lid van het duo Ygdrassil
grote faam als zangeres in de Engelse folktraditie.
Sarah McQuaid, die geboren is in
Spanje en opgegroeid in Chicago, is
van jongs af aan met muziek bezig
geweest, maar ontdekte de Ierse
folk pas echt in haar studententijd.
Sarah’s muziek kenmerkt zich door
een ingetogen subtiliteit die zowel in
haar zang als in haar gitaarspel terug
te vinden is. Haar gitaarspel is briljant,
maar de meeste indruk maakt haar
warme, diepe stemgeluid. Met haar
kristalheldere Iers aandoende stem
en ontroerende liedjes maakte Linde

Nijland jarenlang deel uit van het duo
Ygdrassil. Dit duo blonk uit in prachtige
poëtische luisterliedjes gebracht door
twee perfect op elkaar ingespeelde
zangeressen. Als soloartieste heeft ze
in binnen- en buitenland een stevige
plaats veroverd in het folkcircuit.
De Fookhook nodigt iedereen
van harte uit in Horecacentrum De
Sevewaeg in Sevenum. De aanvang is
om 16.00 uur en de toegangsprijs bedraagt 12,50 euro. Voor meer informatie kijk op www.fookhook.nl

Pigs Nose in De Buun
in Horst
Op zondag 30 januari treedt in Muziekcafé De Buun in Horst de band
Pigs Nose op. Muziek met energie en enthousiasme en een gevoelig lied
wanneer de tijd daar rijp voor is. Er wordt gebruik gemaakt van instrumenten zoals accordeon, viool, fluit, gitaar, contrabas, percussie-instrumenten
en drums.

Esther Bruggink, ‘’Geisha’’, polyesterfilm

Gevraagd:

Enthousiaste
Medewerk(st)er
Glasaardbeienteelt
Periode:
15 maart t/m 15 juni
Wij bieden:
goede financiële vergoeding
flexibele werktijden
leuke werksfeer
Interesse? Informeer gerust!

Hoeijmakers Aardbeien BV
t.a.v. P. Hoeijmakers
Johan Hofmanstraat 12
5865 BE Tienray
telefoon 0478 69 25 90

complete boekhouding limburg
De muziek van Pigs Nose bruist
van persoonlijke interesses, waarbij
iedere muzikant iets van zichzelf toevoegt, geïnspireerd door een bepaalde
cultuur. Zo zijn er invloeden te horen
uit onder andere Ierland, Afrika en
Italië. Pigs Nose bestaat uit Dennis

(zang, gitaar), Jos (diverse percussieinstrumenten), Luuk (accordeon, diverse fluiten, tin whistle), Vera (zang,
viool), Hans (drums, tin whistle) en
Boudewijn (zang, contrabas, basgitaar,
gitaar).De aanvang is om 18.00 uur en
de toegang is gratis.

cultuur 21

Voor uw bedrijfsadministratie
en aangifte inkomstenbelasting

Gratis spreekuur dagelijks 0478-512195

www.complete
boekhoudinglimburg.nl

zie je ook in de uitstraling van haar
beelden.
Na haar studie in 2009 aan de
Kunstacademie in Utrecht begon
designer Ka-Lai Chan (1985) haar
eigen studio. Als inspiratie gebruikt ze
persoonlijke ervaringen, emoties en
fascinaties. Speels gemixte concepten
en materialen resulteren in objecten
met een nieuwe uitstraling en een
ander, onverwacht, gebruik. Haar
vormentaal is erg organisch.
Openingstijden van galerie Judy
Straten zijn op woensdag tot en met
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00
uur. De expositie duurt van 30 januari
tot en met 20 maart. De opening vindt
plaatst op zondag 30 januari om 15.00
uur. Meer informatie op
www.galeriejudystraten.nl

Cambrinus Horst

George
Carver

Op zondagmiddag 30 januari
treedt George Carver & the Modern
Agriculture op in Cambrinus in Horst.
Carver is na zes jaar weer terug op
het Cambrinuspodium.
In 2005 was het George Carver
die de spits afbeet van een hele reeks
zondagmiddagconcerten als aanvulling op de toen nog gebruikelijke
doordeweekse concertavonden. Een
betere opener voor de zondagen had
Cambrinus zich niet kunnen wensen.
De muziek van singer-songwriter
en multi-instrumentalist Carver kenmerkt zich als rootsmuziek met invloeden van blues, hillbilly-jazz en country.
Het geluid dat hij met zijn band laat
horen voelt als een luie zomermiddag
in muziekstad Austin, Texas.
Het concert begint om
16.00 uur. Voor meer informatie bel
077 398 30 09 of kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

22

verenigingen

Bas Vloet wint
solistenconcours
Bas Vloet heeft zondag 23 januari de solistenwedstrijd in Maasbree
gewonnen met 86 punten. Op de kleine trom speelde hij voor de eerste
keer mee in een wedstrijd die werd georganiseerd door LBT.
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I n gezon d e n b rief

Leste kampverslaag van ’De Kaorezeikers’
Langzaam trekke de zwaor daag vurbeej, joa dàt houwt d’r duchtig
ì beej die jonge van “De Kaorezeikers” en nou hebbe ze de lèste nach in
’t veuroêtzicht.
‘t Waas duchtig afzeen vur die
jonge: bièstig veul op de fiets (de
dikke zalf waas knats op!); op tièd
enne kepotten band en ennen
enkeling haet ok nag op zien gezicht
gelège, mà doar kunde bijna niks
mier và zeen.
En d’n hopman…di sakkert de
gansen daag! Is d’r is enne kier niks
mit die jonge, dàn hèt ie wàl kloêterej
mit de leiding, stelletje zweeloêre!

De kaokmegjes hebben ’t duchtig
op eur heupe, ma ok de vaandrigs zien
neet in eure richtigen doon.
En d’n aalmoezenier, deen blieft
kort beej de kaokmegjes. Di wet ze
waal te paaje um zich duchtig te loate
verwenne!
En nou is d’n troep vaan “De
Kaorezeikers”op weg noa de lèste
kampplaats van di schonne, mà bièstig
zwaoren trektocht. Ze wère geduldig

De Paasheuvelgroep is een landelijke dienstverlenende instelling,
die haar accommodaties o.a. beschikbaar stelt aan verenigingen,
instellingen, gezinnen en scholen voor het houden van groepsvakanties, werkweken en familiereünies.
Zij zoekt per direct voor haar verblijf het Korhoen in Evertsoord een
De LBT is een bond waarbij zo’n
250 drumbands, pijperkorpsen,
klaroen-, jachthoorn- en
trompetterkorpsen, drumfanfares en
majorettegroepen zijn aangesloten.
Bas Vloet is 10 jaar en speelt
sinds anderhalf jaar kleine trom bij
de harmonie van Horst. Vader Hans
won ongeveer 30 jaar geleden ook

zijn eerste solistenconcours wat toen
werd gehouden in Hegelsom, dus de
geschiedenis herhaalt zich. Bas en
Hans zijn beide lid van de Koninklijke
Harmonie van Horst. De harmonie
beleefde een zeer succesvolle dag,
op drumstel won Luud Janssen de
algehele wedstrijd met het hoogste
aantal punten.

Muzikanten Harmonie
Grubbenvorst in de prijzen
Afgelopen zondag zijn tijdens het LBM-solistenconcours voor
slagwerkmuzikanten in Maasbree alle deelnemers van Harmonie St.
Joseph uit Grubbenvorst in de ‘eerste’ prijzen gevallen. Daarnaast heeft
Marc Snijders promotie behaald en mag hij deelnemen aan het Limburgs
kampioenschap op 19 en 20 maart in Maastricht.
De uitslagen zijn als volgt:Stef van
den Bercken, kleine trom (82 punten);
John Relouw kleine trom (82 punten); Wimco Veerman, drumset (84

punten); Rens van Dooren, marimba
(83 punten); Job Vanmaris, drumset
(84 punten); Marc Snijders, drumset
(87 punten met promotie).

Cursussen helpen
verenigingen vooruit
Vanaf 2011 gaan de gemeenten Horst aan de Maas en Venray samen
cursussen aanbieden aan verenigingen en andere vrijwilligersorganisaties. Het gaat om cursussen die gericht zijn op deskundigheidsbevordering van de vrijwilliger en versterking van het verenigingsleven in beide
gemeenten.
Het runnen van een vrijwilligersorganisatie wordt steeds complexer
en vraagt steeds meer van vrijwilligers. Maatschappelijke invloeden
zoals vergrijzing, individualisering,
de 24 uur maatschappij, tweeverdieners en een toenemende wet- en
regelgeving zijn daar verschillende
oorzaken van. De cursussen worden
in Venray of in Horst gegeven. Tot
en met 2010 bood elke gemeente
afzonderlijk cursussen aan. Het voordeel van de samenwerking is dat er
op deze manier een breder aanbod
georganiseerd kan worden. Voor
sommige cursussen wordt een kleine
financiële bijdrage gevraagd.
Op 14 februari aanstaande gaat
het cursusseizoen officieel van start
met de kick-off bijeenkomst Train de

Trainer in Venray. Het komende voorjaar staan onder meer de cursussen
webdesign en ‘Hoe versterken wij
ons bestuur’ op de rol. De eerste cursus vindt plaats op 22 en 29 maart
en is een ideaal vertrekpunt om een
website te maken voor de eigen
vereniging of organisatie. De cursus
‘Hoe versterken wij ons bestuur’ is
een workshop waarin aan de hand
van een ‘verenigingsscan’ de sterke
en minder sterke punten binnen de
vereniging duidelijk worden. Deze
cursus start in april. Informatie over
het cursusaanbod en inschrijvingen
is te vinden op de website van
Synthese
www.synthese.nl of op de website
van de gemeente Horst aan de Maas
www.horstaandemaas.nl

Algemeen (huishoudelijk) medewerker (m/v)
Voor 15 tot 20 uur.
Het verblijf heeft een capaciteit van 120 personen en ligt op een
recreatief aantrekkelijke locatie.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
Dagelijkse schoonmaak van het sanitair en dienstruimtes; verzorging
van de interne was; keukenwerkzaamheden; schoonmaak van de accommodaties bij groepswisseling etc.
Functie eisen:
• Goede contactuele eigenschappen;
• Zelfstandig en flexibel;
• Bij gelegenheid bereid tot werken in weekenden;
• Woonachtig in directe omgeving.
De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan middels
een nul-uren contract, waarbij het aantal uren in overleg worden
ingevuld voor het gehele jaar. De CAO-recreatie is van toepassing.
Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring.
Nadere inlichtingen bij de beheerster Carla Pijpers.
Te bereiken op tel.nr. 077-4641849 / 06-40654523

Internet www.jbv.nl

opgewach door di lèste zakkenduustere, mà zwoele, nach…….
’t Lèste stukske van dit verslaag ovver d’n trektocht van
“De Kaorezeikers” kunde mej kriege
op zaoterdaag 29 jannewari um
20.11 oor in zaal De Vlies, B2 tegewaorig.
Iederièn is welkom um te kome
kieke en vur de entree-köste hovde
’t neet te laote: ’t kost ów genne
roeje cent.
Mis ’t ni, wànt dà kriedde spiet as
haor op de kop!
D’n hopman

Opvallen
in Horst?
Ga naar
reclameidee.nl

DE 3VROUWEN

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Door groei van het bedrijf zijn er momenteel vacatures voor

Teeltassistent m/v (full time)
Oogstmedewerker m/v
Limgroup is een innovatief agrarisch
research bedrijf met daaronder
de zelfstandig opererende
veredelingsbedrijven Limseeds BV
(asperges), Limberry BV (aardbeien)
en Mycolim BV (paddenstoelen).

Functie omschrijving
De medewerker is werkzaam voor de verschillende afdelingen binnen het bedrijf.
De werkzaamheden zijn erg afwisselend en bestaan onder andere uit rooien en inrichten van
afdelingen, producten oogsten, kruisen, schonen en keuren, gewasverzorging, oppotten van planten,
onderhoudswerkzaamheden.
De teeltassistent ondersteunt tijdens de werkzaamheden de teeltchefs en geeft leiding
aan oogstmedewerkers.

Het unanieme streven binnen deze
ondernemingen is gebaseerd op de
visie om oplossingen te zoeken en
uitdagingen aan te gaan die leiden
tot duurzaamheid, rentabiliteit en
kwaliteit. De synergie en interactie
tussen de organisaties op het gebied
van R&D en marketing & sales
staan borg voor een dynamische
en innovatieve benadering
van veredelingsvraagstukken
en marktwensen. Zo’n vijftig
enthousiaste collega’s in
uiteenlopende disciplines zoals
research & development, marketing,
kwaliteitsbeheer en productie zetten
zich hier dagelijks voor in.

Functie eisen
• LBO+/MBO werk- en denkniveau;
• Ervaring in de (glas)tuinbouw is een pré,
maar schoolverlaters worden zeker uitgenodigd te reageren;
• Precies, systematisch en flexibel kunnen werken;
• Zowel zelfstandig, als in teamverband kunnen werken;
• Gemotiveerde man of vrouw, praktisch, actief en ondernemend;
• Prettige collega in een hecht team;
• Bereidheid tot het volgen van noodzakelijke opleidingen;
• In het bezit van rijbewijs B.
Limgroup biedt
Een interessante en sterk afwisselende functie in een groeiend en boeiend bedrijf met een
informele, maar resultaatgerichte en professionele werkomgeving.
Contact informatie
Herkent u zich in het functieprofiel en wilt u graag ons team komen versterken, stuur ons dan,
binnen 14 dagen, uw motivatie en cv t.a.v. de heer J. Minten of per e-mail info@limseeds.com.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer E. Leijsten, T 077 397 99 00.
Limseeds BV Postbus 6219, 5960 AE Horst; Veld Oostenrijk 13, 5961 NV Horst
T 077 397 99 00; F 077 397 99 09; info@limseeds.com; www.limseeds.com
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

Grubbenvorst
Huisartsenpraktijk Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 077 366 12 70 optie 1
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 11 22 en 077 398 50 42
W www.zorghoes.nl
Spreekuur: op afspraak,
bel tussen 08.00 - 12.00 uur
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 13.00 uur

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

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

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

America

Dutch Battle of the
Coverbands

zo 30 januari 15.00 uur
Locatie: Bondszaal

za 29 januari vanaf 22.00 uur
Locatie: Blok 10

Grubbenvorst

The Company a-mee-zing
years
vr 28 en za 29 januari 19.30 uur
Organisatie: popkoor The
Company
Locatie: de Baersdonck

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

zo 30 januari 14.11 uur
Locatie: De Vonkel

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

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

Kerkdiensten
America
zondag

Expositie Judy Straten

Broekhuizenvorst

George Carver

Grubbenvorst

zo 30 januari 16.00 uur
Locatie: Cambrinus

zaterdag

Pig Nose

zondag

zo 30 januari 18.00 uur
Locatie: De buun

Hegelsom

zaterdag

t/m 11 maart
Locatie: Kantfabriek

Gedichtendag
do 27 januari 19.30-21.15 uur
Locatie: BiblioNu

Dirty Friday
vr 28 januari
Locatie: Blok 10

Sparrow Falls &
International Paper

Ladies night

Brood bakken

zo 30 januari 13.00 uur
Locatie: De Locht

woensdag
donderdag
vrijdag

Kronenberg

za 29 januari
Locatie: De Wingerd

zaterdag

Sarah McQuaid en Linde
Nijland

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

zondag

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Heilige mis

19.00

09.45

09.30

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

10.30

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Meerlo
zondag
donderdag

Tienray

Melderslo

vr 28 januari 21.30 uur
Locatie: OJC Gaellus

zaterdag
maandag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

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

zondag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag

Te koop:

starterswoningen
voor jong en oud

worden momenteel ontwikkeld
aan de Roathweg te Broekhuizenvorst
0 0 0 , -*

10.
al vanaf  1

levensloopbestendig, betaalbaar en energiezuinig
*na verrekening van de starterslening

112

19.15

Lottum

dinsdag

Spoedgevallendienst
28 jan t/m 3 februari
Tandarts The
Gasthuisstraat 12, Horst
T 077 398 28 71

10.00

Horst (Norbertus)

Pigtail

(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

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

zondag

Verlovingsbal
za 29 januari 20.11 uur
Organisatie: Jong Nederland
Locatie: B2 (voorheen Vlies)

Heilige mis

Sevenum

Young & Desperate

za 29 januari
Locatie: De Lange

Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Melderslo

10.00

Griendtsveen

zo 30 januari 16.00 uur
Locatie: OJC Canix

zo 30 januari 16.00 uur
Locatie: De Sevewaeg

vr 28 januari
Locatie: OJC Niks

Heilige mis

Horst (Lambertus)

Bierfesten Beim Lange
vr 28 t/m zo 30 januari
Locatie: De Lange

Heilige mis

Lottum
Iron Man 2

Tentoonstelling Dreumel

Heilige mis

zo 30 januari t/m zo 20 maart
Locatie: galerie Judy Straten

zondag

Horst

Heilige mis

Broekhuizen
zondag

Receptie prins Joop

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

za 29 januari 21.00 uur
Locatie: Liesbeth’s grand café

Prinsenbal/Verlovingsbal

Sevenum

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

AGENDA

Bandpresentatie Joep

service 23

donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

Voor meer informatie:

www.meegroeiwoning.nl
of 06 - 12 39 96 24

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

24America

27
nieuws
01
Broekhuizen Broekhuizenvorst

Evertsoord

Griendtsveen

Grubbenvorst

Hegelsom

Nieuws van Rabobank
Maashorst
Rabobank. Een bank met ideeën.
Geen gedoe bij autoschade. Dat is
het idee.
Autoschade is heel vervelend. Maar met
de Interpolis Autoverzekering bent u
snel weer op weg. De Interpolis
Autoverzekering biedt u een uitstekende dekking, zonder eigen risico.
En het is zo geregeld: afsluiten doet u
snel en makkelijk online.

Rabobank Maashorst
start onderzoek
Tegenwoordig gaat alles sneller, eenvoudiger en virtueler.
Zo ook de dienstverlening van Rabobank Maashorst. U kunt
steeds meer van uw dagelijkse bankzaken direct zelf
regelen. Snel en gemakkelijk thuis bankieren, via telefoon of
internet. Maar uw mening als klant telt en daarom willen wij
weten hoe u denkt over de virtuele dienstverlening van
Rabobank Maashorst.

Proﬁteer nu nog van 20%
korting op de Interpolis
Autoverzekering
De premies voor autoverzekeringen
gaan in 2011 omhoog. In Nederland zijn
de polissen echter nog altijd fors lager
dan in de ons omringende landen.
Dat meldde vergelijker Verzekeringssite
21 januari jl. Drie maatschappijen Klaverblad, Unigarant en Univé hebben hun premies al verhoogd, en
de site verwacht dat andere verzekeraars zullen volgen. In december 2010
waarschuwde De Nederlandse Bank

Rabobank Maashorst start vanaf 1 februari 2011 met een
onderzoek onder haar klanten. Doe mee en win een
smartphone met tweejarig Rabo Mobiel Abonnement.
Kijk vanaf 1 februari 2011 op onze website
www.rabobank.nl/maashorst voor meer informatie. |

Jubilaris bij
Rabobank Maashorst
Op 1 februari 2011 is het 40 jaar geleden dat Henk
Versleijen in dienst trad bij de Rabobank Groep.
Henk is werkzaam als Manager Facilitaire Services.
Wilt u Henk feliciteren? Dat kan tijdens de
jubileumreceptie op dinsdag 1 februari 2011 van
17.30 tot 18.30 uur in de hal van ons kantoor aan
de Spoorweg 2 te Hegelsom. |

dat de premies voor autoverzekeringen
te laag zijn. Volgens de toezichthouder
lijden verzekeraars gemiddeld
genomen verlies op de pakketten,
waardoor hun ﬁnanciële positie in
gevaar kan komen.
Door het barre winterweer van de
voorbije weken is de verwachting
dat veel maatschappijen ondanks
de premiestijging ook in 2011 verlies
moeten nemen op hun autoverzekeringen.

Rabobank Maashorst: Ook virtueel dichtbij
Via Rabo Hypotheek Online
Klanten raadplegen vaak het internet wanneer zij zich
oriënteren voor een hypotheek. Toch blijkt in de praktijk dat de
meeste mensen een hypotheek pas afsluiten na een
persoonlijk gesprek met een hypotheekadviseur. Daarom
introduceerde Rabobank Maashorst in 2010 een nieuwe
manier om over een hypotheek met de bank in contact te
komen: via www.rabohypotheekonline.nl/maashorst. Daarmee
combineren we de voordelen van het gebruiksgemak van
internet enerzijds met een persoonlijk advies anderzijds. Via
deze website kunt u direct chatten met de gecertiﬁceerde
hypotheekadviseurs van Rabobank Maashorst. De site is
laagdrempelig, gebruiksvriendelijk en als u dit wenst, anoniem!
• Wat kan Rabobank Hypotheek Online voor u betekenen?
• Heeft u uw hypotheek ondergebracht bij de Rabobank?
U kunt via de website terecht met al uw vragen over uw
hypotheek of het nu gaat om een wijziging, een verhoging
maar ook een eerste advies over de aankoop van een woning.
Second opinion
Wellicht heeft u uw hypotheek elders afgesloten? Kijk dan op
deze website. RaboHypotheekOnline voorziet u geheel
vrijblijvend van een ‘second opinion’.

Rabobank
Maashorst
feliciteert Henk
van harte met dit
40-jarig jubileum!

Nu 20% korting op uw premie
Sluit de Interpolis Autoverzekering vóór
1 april online of telefonisch af. Dan
ontvangt u het eerste jaar 20% korting
op uw premie. Deze korting geldt voor
alle hoofddekkingen: WA, beperkt casco
en volledig casco. Heeft u al een
Interpolis Autoverzekering en vervangt
u uw oude auto? Dan ontvangt u de
20% korting als u uw kenteken zelf
online wijzigt.
Lees meer over de Interpolis Autoverzekering en de actievoorwaarden op
de Rabobankwebsite:
www.rabobank.nl/particulieren.
Kies daarna onder “direct aanvragen”
autoverzekering. |

Gecertiﬁceerde hypotheekadviseurs
Chat nu zelf met Linda van den Ham, Huub Leijsten, Fred
Wiardi, Yvonne Kersten-Wolfhagen of Marijn van der Coelen
van Rabobank Maashorst. Met al uw hypotheekvragen kunt u
bij hen terecht.

V.l.n.r. Huub Leijsten, Marijn van der Coelen, Yvonne Kersten,
Linda van den Ham, Fred Wiardi
Onze gecertiﬁceerde hypotheekadviseurs Linda, Huub, Fred,
Yvonne en Marijn geven u graag een passend advies. Ook als u
geen verbouwings- of verhuisplannen heeft, is het verstandig
om na te denken over uw hypotheek. U heeft deze misschien al
jaren geleden afgesloten. En wie weet kan het nu een stuk
voordeliger. U zult zien dat de Rabobank u prima voorwaarden
te bieden heeft. Wanneer u met ons chat, krijgt u heel snel een
antwoord op al uw vragen!
Op de website vindt u informatie hoe u met ons kunt chatten.
En verder zijn er diverse formulieren opgenomen over de
verschillende hypotheekvormen, voorwaarden,
nieuwsberichten en interessante links.
Probeer het zelf maar eens:
www.rabohypotheekonline.nl/maashorst |

www.rabobank.nl/maashorst
Centraal kantoor Horst | Spoorweg 2 | ma t/m vr: 08.30-17.00 uur
Grubbenvorst | Kloosterstraat 66 | di t/m vr: 09.00-12.00 uur
Horst | Steenstraat 3 | ma: 13.00-17.00 uur | di t/m vr: 09.00-17.00 uur
Sevenum | De Donckstraat 1 | ma t/m vr: 13.30-17.00 uur

Rabobank Maashorst voor al uw vragen

Bij alle kantoren (behalve kantoor Spoorweg)

Particulieren | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
Bedrijven | (077) 397 93 33 | bedrijven@maashorst.rabobank.nl

is een geldautomaat aanwezig. Eveneens zijn er
geldautomaten in America, Broekhuizenvorst,
Hegelsom, Lottum, Melderslo, Meterik en Swolgen.

Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34

Horst

Kronenberg

Lottum Melderslo

Meterik

Sevenum

Swolgen

Tienray

