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Gelres Overkwartier
overhandigt lespakket
Mannen en vrouwen van het Gelres Overkwartier, getooid in middeleeuwse klederdracht
overhandigden een lespakket aan de leerlingen van groep 6 en 7 van basisschool Onder de
Wieken in Meterik. Het lespakket is speciaal ontwikkeld voor het evenement De Slag van Gelre,
dat op 13,14 en 15 mei plaatsvindt in Kasteelpark Ter Horst in Horst.

Rozenfestival Lottum
wil professionaliseren
Stichting Rozenfestival Lottum wil in de toekomst uitgroeien tot een organisatie met een professionelere
aanpak. Door middel van een duidelijke takenverdeling en het nemen van verantwoordelijkheden wil de
stichting dit bewerkstelligen.
Tijdens een algemene vergadering afgelopen dinsdagavond, werd
een lijst van aandachtspunten gepresenteerd. Het bestuur wil op die
manier meer structuur aanbrengen
binnen de organisatie. Belangrijke
aandachts- of verbeterpunten binnen
de organisatie kwamen daarbij aan
bod. Een greep uit de lijst: vernieuwend zijn, duidelijke taken en verantwoordelijkheden stellen, efficiënt
vergaderen, enthousiasme en saamhorigheid tonen, afspraken nakomen,

actuele draaiboeken vastleggen en
vrijwilliger zijn is niet vrijblijvend.
Het bestuur van stichting
Rozendorp Lottum wil vier doelstellingen halen voor het Rozenfestival
in 2012: minimaal 50.000 bezoekers,
financiële continuïteit waarborgen voor
de toekomst en tevreden bezoekers,
medewerkers, deelnemers, sponsoren
en aanwonenden op het festivalterrein
zien. Als laatste wil het vernieuwde
bestuur een transparante organisatie
zijn met duidelijke taken en verant-

woordelijkheden.
Tijdens de bijeenkomst werd afscheid genomen van Theo Verheggen
als voorzitter van stichting Rozendorp
Hij is opgevolgd door Jan Huijs. Ook
penningmeester Ludo In ’t Zandt nam
afscheid, Jan Hermans neemt zijn
stokje over. Joyce Vreede volgt Ellen
Schraven op als nieuwe secretaris
binnen het bestuur. Het Rozenfestival
2012 vindt plaats van 10 tot en met
13 augustus met als thema: ‘Rozen
verbinden culturen’.

Bij het middeleeuwse evenement
De Slag om Gelre 1473 in Kasteelpark
Ter Horst krijgen de kinderen een
beeld hoe het er in de middeleeuwen
in Noord-Limburg aan toe ging.
Op de handelsmarkt een gezellige drukte van ambachtslieden en
handelslui, die hun waar te koop
aanbieden. In het kampement wordt
gekookt, gegeten en gewerkt. De
spanning loopt op als Karel de Stoute
met zijn Bourgondische leger het
Gelres gebied wil innemen en het
Gelres leger haar artillerie opstelt.
Hoogtepunt van De Slag om Gelre
1473 is de levensechte veldslag op

zondag waaraan honderden zwaardvechters, handboogschutters, piekeniers, haakbusschutters en kanonniers
deelnemen.
Het lespakket laat de kinderen
zien dat geschiedenis heel breed is.
Centraal staat het leven van Konrad
in de 15e eeuw. Het lespakket bevat
lesstof voor allerlei vakken zoals
rekenen, taal, geschiedenis, techniek
en wereldoriëntatie. Het lespakket
is ontwikkeld in samenwerking met
Stichting Cultuurpad, die als tussenpersoon voor de scholen optreedt.
Het middeleeuwse lespakket en de
doedag komen ieder jaar terug.
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HALLO,
Tevredenheid
over Ouderbijeenkomsten Baby’s en boeken
denken
BoekStart in Horst
gemeentelijke
jullie
in het
en Sevenum
dienstverlening
weekend
aan
de klok!

HALLO, denken
jullie in het
weekend aan
de klok?

Colofon
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.
Oplage 18.500 exemplaren
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Hoofdredactie
Herman van Aalst
06 23 83 76 21
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Jeroen van de Nieuwenhof
Jolanda Poels
Lei Spreeuwenberg
Michelle van Kempen
Gé Peeters
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 56
redactie@hallohorstaandemaas.nl

De burgers en bedrijven in Horst aan de Maas zijn tevreden over de
dienstverlening door de gemeente. De gemiddelde klanttevredenheid is een
7,5. Dit cijfer ligt boven het landelijk gemiddelde (7,0 bij de overheid).
Vooral de klantvriendelijkheid en deskundigheid van de baliemedewerkers
scoren hoog. Dit blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek dat Integron in
opdracht van de gemeente in december 2010 heeft verricht.
Ook de website wordt redelijk goed
gewaardeerd met een 7,2 (landelijk
gemiddelde 6,9). Wel zijn bedrijven
kritisch over de vindbaarheid van
informatie op de website. Verder
zijn de burgers en bedrijven in Horst
aan de Maas zeer te spreken over de
mogelijkheid om een afspraak op maat
te maken, de avondopenstelling en de
uitstraling/sfeer in het gemeentehuis.

Klantgerichtheid
Uit het onderzoek blijkt ook een
aantal verbeterpunten. Naarmate de afstand in het contact met de klant groter
wordt, per telefoon, email/webformulier of post, neemt de tevredenheid af.
De kwaliteit en snelheid van antwoord
per email en post en de opvolging die
wordt gegeven bij een vergunningsaanvraag kunnen beter. Ook zijn de klanten
van de gemeente minder tevreden
over de terugkoppeling na een melding
openbare ruimte en de snelheid van
een klachtafhandeling.
Verder blijkt uit het onderzoek
dat de burgers en bedrijven over het

algemeen matig positief zijn over het
imago van de gemeente. Het imago
van de gemeente is het sterkst op
het gebied van klantgerichtheid en
deskundigheid. En relatief het minst
sterk als het gaat om de oplossingsgerichtheid.
De gemeente blijft werken aan
verbetering en vereenvoudiging van
de dienstverlening aan zowel burgers
als bedrijven. In 2015 wil de gemeente
immers uitblinken in dienstverlening.
Met de programma’s dienstverlening,
digitalisering en deregulering wordt
daar binnen de ambtelijke organisatie
hard aan gewerkt.
Integron heeft zowel kwalitatief
(mystery guest) als kwantitatief (online, face-to-face) onderzoek verricht.
De respons was 13%, wat gebruikelijk
is bij vergelijkbare onderzoeken bij
andere overheden. Er is onderzoek
gedaan onder zowel burgers als
bedrijven. Verder zijn de volgende
diensten onderzocht: burgerzaken,
Wmo, belastingen, vergunningen en
meldingen.

BiblioNu Horst en de Bibliotheek Sevenum organiseren ouderbijeenkomsten waarbij baby’s spelenderwijs met boeken leren omgaan. De bijeenkomsten maken deel uit van het programma BoekStart, een landelijk project.
De ouderbijeenkomst in de Bibliotheek in Sevenum is op zaterdag 9 april
van 15.00 tot 16.00 uur. Bij BiblioNu Horst kan men op woensdag 13 april
terecht van 10.00 tot 11.00 uur. De gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door Jeugd Gezondheidszorg in samenwerking met de gemeente,
BiblioNu Horst en de Bibliotheek Sevenum. Ouders met een baby in de
leeftijd van drie maanden tot twee jaar worden voor zo’n ouderbijeenkomst
uitgenodigd.
Het lijkt vreemd om baby’s en
peuters aan boeken te koppelen maar
dat is het allerminst. Hetty Janssen,
projectleider BoekStart BiblioNu Horst
legt uit. “Kijk maar eens naar baby’s,
zodra ze kunnen kruipen of iets kunnen
vastpakken, zitten daar boekjes bij.
Met name stoffen en plastic boekjes.
Ze kijken naar plaatjes, zuigen op
de boekjes of wijzen poppetjes of
figuurtjes aan. Het gaat er vooral om
de baby’s en peuters spelenderwijs
kennis te laten maken met boekjes.
Uit onderzoek is gebleken dat deze
wijze van kennismaken met boeken
een positieve bijdrage levert aan de
basis van lees- en taalontwikkeling van
peuters”, licht Janssen het project toe.
Wanneer in de gemeente Horst aan
de Maas ouders een geboorteaangifte
doen, ontvangen zij een BoekStartwaardebon. Deze bon kan bij de bieb in
Sevenum of Horst worden geruild tegen
een BoekStart-koffertje met daarin

twee boekjes, een boekenlegger en
een informatiefolder.
Staan ouders in eerste instantie
sceptisch tegenover het idee om baby’s
al met boekjes te laten kennismaken,
ongebruikelijk is dat niet. Uit eerdere
vergelijkbare projecten in Nederland,
zou het samen een boekje kijken,
plaatjes aanwijzen en benoemen,
versjes leren, verhaaltjes vertellen en
ernaar luisteren, de band tussen ouder
en kind versterken. Het ligt echter voor
de hand dat vooraleer de resultaten
van dit project in de praktijk getoetst
kunnen worden, men een paar jaar
verder is. Wie meer informatie wil over
de ouderbijeenkomsten of zich wil aanmelden, kan dat doen via mail of per
telefoon. Voor zaterdag 9 april is dat via
sevenum@debibliotheekmaasenpeel.nl
of 077 467 80 75.
Voor woensdag 13 april in Horst
kan dit via aanmeldingen@biblionu.nl
of 077 398 23 39.

Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Advertentie
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
norbert@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
dorothe@hallohorstaandemaas.nl
Linda Cox
077 396 13 56
linda@hallohorstaandemaas.nl
Verspreiding
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
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.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

Gevraagd:
Rozenoculeerders
en binders
●
●
●

Voor perceel in Lottum-Hoogheide
Aanvang eind juni/begin juli
Dagdeel of avonduren bespreekbaar,
alsmede ook de mogelijkheid om
een gedeelte aan te nemen op
contractbasis.

ramen en deuren I zonwering I rolluiken I veranda’s

RAMEN EN DEUREN
Mooi vakwerk
op maat!

Onze ramen en deuren voldoen
aan de strengste eisen m.b.t.
mechanische eigenschappen,
weerbestendigheid en gebruikswaarde. En zijn leverbaar
in vele types en kleuren.
Maar kijkt u eerst eens rustig

Henri Schraven
Boom- en Rozenkwekerij Lottum
Info: Chris Schraven
Tel.: 06-53229210 - E-mail:
henrischraven.boomkwekerij@hetnet.nl

Mind & Body Care

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

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

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

nieuws 03

24
03

De actie NL DOET

KBO Horst knapt tuin op
in Horst
Afgelopen weekend staken honderdduizenden Nederlanders hun handen uit de mouwen tijdens de nationale
vrijwilligersactie NL DOET. Ook in Horst werd gehoor gegeven aan de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Leden
van de Horster Katholieke Bond van Ouderen (KBO) knapten de tuin op aan de Groenewoudstraat 4 in Horst, een
locatie waar acht bewoners van Stichting Dichterbij zijn gehuisvest. HALLO nam een kijkje en sprak met enkele
bewoners en vrijwilligers.

De lekkerste
ciabatta’s

met tomaat, olijf, kaas
of gewoon naturel
HORST • MAASBREE

Zaterdagochtend vanaf
10.30 uur werd de tuin aan de
Groenewoudstraat onder handen
genomen. Leden van de Horster
KBO, ouders van bewoners van de
woonlocatie en begeleiders werkten
ijverig mee. Onder toeziend oog van
woonbegeleidster Mariet Jenniskens
werd gewroet, gesnoeid, geharkt en
geschoffeld. Een plaatselijke hovenier
gaf ondersteuning aan de klus. Op de
locatie nabij het gemeentehuis wonen
acht mensen met een beperking
onder begeleiding van een team van
eveneens acht personen.

Actie welkom
in Groenewoudstraat
Begeleidster Mariet Jenniskens:
“Ik krijg een warm gevoel bij de
bereidheid om mee te helpen en
het zien van zoveel inzet. De tuin
was hard toe aan een opknapbeurt.
Jammer genoeg is daar nauwelijks
geld voor binnen de zorgsector omdat
de prioriteit uitgaat naar de zorg van

de bewoners.” Veel tijd om te praten
heeft Mariet niet want ze wil de
vrijwilligers voorzien van koffie, soep
en broodjes.
De vrijwilligers werken zich deze
ochtend in het zweet. Voorzitter
Frans Coenders van de Horster KBO:
“Vooral die klimop krijgen we maar
moeilijk weg. Dat spul zit overal en
moeten we met wortel en al uit de
grond halen, anders blijft die plant terugkomen”. De KBO meldde zich voor
de tuinklus aan via de website van
NL DOET. De ouderenbond van Horst
bestaat in mei 50 jaar en dat wil de
KBO groots vieren in De Mèrthal. Op
zoek naar sponsoren kwam men bij
Wonen Limburg terecht. De woningbouwvereniging stelde de KBO een
financiële bijdrage in het vooruitzicht
in ruil voor het uitvoeren van de tuinklus. “Het is een actie die alle partijen
wat oplevert. Wij krijgen een bijdrage
van Wonen Limburg voor ons gouden
jubileumfeest en de bewoners zijn
dankbaar met hun opgeknapte tuin”,
zegt Coenders.

Geen geld
voor tuinonderhoud

It’s Clean

De bewoners zelf zijn in hun
nopjes met de actie. Sommigen
zitten op een bankje in de zon en
bekijken alle werkzaamheden op een
afstandje. De bewoonsters Marlo (53)
en Rudy (42) vinden het maar wat
spannend en tegelijkertijd ook fijn.
Marlo: “Ik vind een leuke tuin gewoon
fijn. Nu kunnen we er weer lekker in
zitten. Eerst kwamen er soms mensen
die de tuin deden maar die komen
niet meer”, zegt ze. Medebewoonster
Rudy neemt het woord: “Ik zit ook
vaak lekker in de tuin te kijken.
Dit is toch leuk joh.” De aanwezige
begeleidsters maken een einde aan
het gesprek want het is tijd voor soep
met broodjes. De vrijwillige tuin- en
klusjesmannen maken de tussenbalans op. Ze moeten nog enkele dagdelen terugkomen want het blijkt dat
de bladkorven al na een half uurtje
snoeien, zagen en knippen helemaal
vol zijn.

maakt schoon op uw wensen
Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel. 0642825513

Linders
Linders

Belastingaangifte voormalige
grensarbeiders
Alle voormalige grensarbeiders in de gemeente Horst aan de Maas moeten op 1 april hun belastingformulieren inleveren. Mocht dit niet lukken dan is het verstandig om uitstel aan te vragen. Dat adviseert
voormalig grensarbeider de heer Willemsen uit Melderslo.
Nederland zijn ongeveer 58.000
grensarbeiders, die maandelijks bijna
15.000.000 euro aan Duitse uitkeringen ontvangen in verband met ouderdom, overlijden (nabestaandenrente)
en arbeidsongeschiktheid.
Vanaf januari 2010 betalen
de Duitse pensioenverzekeraars

de Duitse renten voortaan zonder
tussenkomst van het Bureau Duitse
Zaken (BDZ), onderdeel van de SVB. De
klanten ontvangen op dit moment geen
jaaropgave meer.
Het alternatief is om alle bijschrijvingen op bank of giro in het jaar
2010 bij elkaar op te tellen en deze als

inkomen op te geven. Een jaaropgave
kan ook telefonisch of via internet
bij de Duitse Pensioenverzekeraar
worden aangevraagd.
Voor meer informatie:
Dhr. I.W. Willemsen, Lochtstraat 18
in Melderslo of op telefoonnummer
077 398 51 24

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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I n g ezo n d en brief

Vastenaktie 2011: Project in de Filippijnen (2)
Bij de Vastenaktie 2011 staan de Filippijnen centraal. De Filippijnse
archipel bestaat uit meer dan 7000 eilanden. Ruim 1000 eilanden zijn
bewoond, deels door inheemse bevolkingsgroepen.
Veel eilanden zijn rijk aan delfstoffen, zoals goud, koper, nikkel en
magnesium. Binnen- en buitenlandse
bedrijven willen deze stoffen graag
uit de grond halen. Dit levert op korte
termijn wel werkgelegenheid op, maar
op langere termijn richt de mijnbouw
aan eilanden en bossen onherstelbare
schade aan. Het kappen van bomen
veroorzaakt erosie en landverschuivingen. Grondwater en rivieren raken
vervuild. Mijnbouw en houtkap zijn
dus een zeer ernstige bedreiging voor
inheemse groepen die leven van wat
de natuur hen biedt.
Op het eiland Mindoro, centraal
gelegen in de Filippijnen, leven acht
inheemse bevolkingsgroepen. Iedere

Geboren 18 maart 2011

Floris
Zoon van
Pepijn Van Essen en
Sofieke van Nuenen
Maasbreeseweg 95
5975 PE Sevenum

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.
Te huur bedrijfs/atelier/opslagruimte
vanaf 60 m2 gelegen op zichtlocatie
aan doorgaande weg. Alle voorzieningen aanwezig 077 398 75 76 of
06 16 81 53 11
Voor groenteplanten, aspergeplanten, aardbeienplanten, fruitbomen en klein fruit naar Thijs Huys,
Langstraat 64, Hegelsom. Tel.
077 398 35 52.

middelen, maar ook van handelswaar.
Een dorpsbewoner vertelt: “Wij leven
van voedsel en producten uit het bos,
maar onze bossen worden bedreigd
groep heeft een eigen taal en cultuur.
door mijnbouw, oprukkende plantages
De inheemse bevolking is voor haar
en bosbouwbedrijven. We willen dat
levensonderhoud en bouwmaterialen
onze kinderen ook van het bos kunnen
grotendeels afhankelijk van de bossen
leven, maar dan moeten we er wel
waarin zij wonen. Van oudsher halen ze
zuinig mee omgaan.”
kokosnoten, kruiden, bananen en honing
Vastenaktie ondersteunt verschiluit het bos. Tussen de bomen verbouwen lende partners in de Filippijnen die
ze groenten zoals cassave en bonen.
werken aan een veilige en duurzame
Maar het bos levert hun ook riet, rotan
toekomst voor deze bevolkingsgroen twijgen om manden mee te vlechten epen. Zij verzetten zich tegen de
of daken mee te dekken. Voorheen
mijnbouw om hun bossen te redden.
leefden de inheemse bevolkingsgroepen Met de slogan “Plant iets moois voor
helemaal op zichzelf, maar tegenwoordig een ander” roept Vastenaktie u op om
drijven ze ook handel met bewoners aan te delen wat we hebben en mee te
de kust. Ze verkopen fruit en groenten
werken aan een duurzaam bestaan
op lokale markten in lager gelegen dorvoor medemensen in de Filippijnen.
pen en kopen daar rijst en vis. Het bos is
U steunt deze mensen toch ook?
dus niet alleen leverancier van levensVolgende week meer over dit project.



Opnieuw verwonderd...
Opnieuw vertederd...
Opnieuw ontroerd...

Geboren op 16 maart 2011

Liza

Dochter en zusje van:
Pascal & Dorothé
Verhaeg-Sijbers
Iris & Suze
Blauwververstraat 26
5961 KJ Horst

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
Cara balans – helpt bij benauwdheden,
druk op de borstkast, hyperventilatie en
hooikoorts.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
077 398 55 40. Ook verkrijgbaar bij
“Natuurwijzer” in Horst.

Geboren

Colin

18 maart 2011
Zoon van
Nico en Christel Jacobs-Hubens
Broertje van Jesse en Guido
Leemberg 4
5865 BR Tienray
Nu te huur bij Stervideotheek Horst
The Other Guys - Takers - The Switch
- Tirza - Jackass 3 - Red - Machete
- Unstoppable - Dinner For Schmucks The Experiment - Due Date
Actie: bij 2 dagfilms 1 weekfilm gratis!
Venloseweg 2, 077 398 78 55
Te koop studieboeken opleiding ICT
niveau 2 Gilde opleiding. Twee
maanden gebruikt. Prijs: 150,00
(Nieuwprijs 277,00).
Tel: 077 467 26 46 (na 18.00)
Aanbieding!
Pluimhortensia Pink Diamond van
€ 5,00 voor € 4,00 (10 voor € 35,00)
Hortensia’s (130 srt.) Dak-Leiplataan/
Linde e.a. bomen, Buxus € 0,50,
Laurier v.a. € 1,50, Coniferen v.a. € 2,00,
Taxus v.a. € 1,50. Meer info zie website:
www.veld-tuinplanten.nl
Open: zaterdag 9.30-16.30 uur
Oude Heldenseweg Maasbree
06 40 32 71 08/077 465 32 83
Opheffingsuitverkoop alle potten, betonbeelden, brons, kado-artikelen enz.
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41
Hegelsom, tel. 398 15 46.
Verkoop inboedel
Op zaterdag 26 maart van 13.00 tot
16.00 uur in verband met overlijden.
Stationsstraat 111, 5963 AA Hegelsom
Nunhems zaden, pootaardappelen en
tuinplanten. Tuincentrum Jenniskens,
Kogelstraat 41 Hegelsom tel. 398 15 46.
Te koop verse tulpen à € 2,00 per bos.
Fam. Klomp, Nieuwe Peeldijk 35
America, tel. 077 464 13 80.
Te Koop bloeiende viooltjes en
madeliefjes in vele kleuren.
Tevens hangpotten.
H.Cox, Molengatweg 4, Horst
tel: 077 398 29 22
Ze zijn er weer: verse asperges.
Verkoop iedere zaterdag van
10.00 uur tot 16.00 uur.
Jos en Lies Rops
Driekooienweg 14, Evertsoord
Timmerman biedt zich aan voor alle
voorkomende timmerwerkzaamheden.
Tel. 06 22 08 55 24.
Aangeboden diverse soorten rozen en
stamrozen voor in de tuin of op terras. Staan in pot/container kunnen zo
geplant worden. zelfbediening
Veenweg 5 A America.

Nieuw festival
Horst aan de Maas:
Birdman
Het vijfjarig bestaan van de het Alcatrazz festival is voor de organisatie aanleiding om een nieuw evenement te lanceren: het Birdman
festival. Dit nieuwe festival heeft haar vuurdoop op 4 juni.
Het Birdman festival is speciaal voor bezoekers die houden van
diverse elektronische muziekstromingen, maar ook van theater, kunst en
vormgeving. Vorig jaar is dit concept
voorzichtig geprobeerd met ‘freak
u neak’ op Alcatrazz. Dit viel zeer
goed in de smaak bij de bezoekers.
De samensmelting van creatieve
partijen zorgde voor de geboorte van
het Birdman festival: een combinatie
van architectonische vormgeving
en technische hoogstandjes op het
gebied van licht, geluid en visuals. De
bezoeker snuffelt in een veilige omgeving aan onbekende muziekstijlen
of kunstvormen. “Birdman vernieuwt,
is toegankelijk en laat je bovenal
genieten”, zegt organisator Paul van

Rengs.
Het Alcatrazz festival blijft een
dancefestival, waarbij vooral de
hardere dancestijlen zijn te horen.
Het festival is op donderdag 2 juni
(Hemelvaartsdag), bij de ruïnes van
Kasteel Huys ter Horst.
De voorverkoop van het Birdman
festival via internet start op 23 maart.
Tickets kosten 30 euro, exclusief
reserveringskosten in de voorverkoop.
Combitickets met Alcatrazz kosten
slechts 37,50 euro, exclusief reserveringskosten.
De programmering van de
festivals is bijna rond. Volg Birdman
festival via twitter: @birdmanfest of
kijk op www.birdmanfestival.nl voor
meer informatie.

Week van de goede
doelen in Meerlo
Na het succes van vorig jaar zal er ook dit jaar in Meerlo een week
van de goede doelen plaats vinden. Van 26 tot en met 29 april vindt er
één grootscheepse collecte plaats, waar elf afzonderlijke goede doelen in
zijn opgenomen.
De meeste landelijke collectes waarvoor in Meerlo werd
gecollecteerd, zijn nu gebundeld. Daar
waar vorig jaar acht fondsen aan de
gebundelde collecte deelnamen zijn
dat er dit jaar elf. De Hartstichting,
het Rode Kruis en het Prinses Beatrix
Fonds hebben zich aangesloten.
In de week voorafgaande aan
de collecte ontvangen de inwoners
van Meerlo een brief in een blanco
envelop waarop ingevuld kan worden
welk bedrag men aan welk goed doel
wil geven. Het contante bedrag wordt

dan tezamen met de invullijst in de
envelop gestoken. Deze wordt door
twee personen uit Meerlo met een
identificatiepasje op 27 april tussen
18.00 en 20.00 uur opgehaald.Mocht
u niet thuis zijn dan komen de collectanten donderdag 28 april nogmaals
langs.
Mochten mensen niet thuis
zijn op deze dagen dan bestaat de
mogelijkheid om deze envelop met
hierin de lijst en het geldbedrag tussen 21 en 28 april bij de apotheek in
te leveren.

Stichting Beheer
Kunstschatten Horst
viert 25-jarig jubileum
Op vrijdag 25 maart viert de Stichting Beheer Kunstschatten SintLambertus Horst haar 25-jarig jubileum. Deze feestelijke viering voor
genodigden wordt in de Sint-Lambertuskerk en in het gemeentehuis van
Horst gehouden.
Sinds 1985 wordt in Horst een
rijke collectie kunstschatten van
de Sint-Lambertuskerk permanent
tentoongesteld. De verzameling
behoort tot de mooiste en kunsthistorisch waardevolste van Limburg. De
Stichting Beheer Kunstschatten stelt
zich ten doel deze kunstschatten op
verantwoorde manier te tonen, conserveren en waar nodig te restaureren.
Daarnaast streeft de Stichting Beheer
Kunstschatten ernaar thematentoonstellingen in de crypte van de kerk te
organiseren. In deze crypte kon men
in de zomermaanden tevens een
diapresentatie over de kerk en haar
kunstschatten bekijken.
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Twee nieuwe ‘adoptieouders’ voor speeltoestellen

Grubbenvorster speeltuin
Roeffen Mart blijft in trek
Met het begin van de lente zijn ook speeltuinen weer in trek. Zo ook de Grubbenvorster speeltuin Roeffen Mart.
Een speelterrein met zo’n 45 speeltoestellen in een bosrijke omgeving dat ook nog eens helemaal gratis te
bezoeken is. De speeltuin wordt sinds 1974 onderhouden door de Mart Roeffen Stichting. Om aan alle veiligheidseisen te voldoen en het nodige onderhoud aan de toestellen te kunnen bekostigen, werd in 2009 een adoptieplan
voor speeltoestellen opgezet.

Zondag 27 maart open van
11.00 tot 17.00 uur

KOOPZONDAG 27 MAART
Hans Hendrikx en Jan Vissers zijn blij met Wonen Limburg en Henk Bovee Keukens als nieuwe adoptieouders
Volgens Hans Hendrikx, van de
‘Vrienden van Roeffen Mart’, is het
adoptieplan een schot in de roos. “Er
hebben zich alweer twee nieuwe
‘adoptieouders’ aangemeld, Wonen
Limburg en Henk Bovee Keukens. In
totaal hebben we nu vijf toestellen
onder het adoptieplan gebracht”, zegt
Hendrikx.

Adoptieplan
is een succes
Het adoptieplan is bedoeld om
de exploitatie van de speeltuin een
extra structurele inkomstenbron te
bieden naast de beperkte subsidie
van de Gemeente Horst aan de Maas.
Bedrijven of instellingen kunnen een

toestel voor minimaal drie jaar adopteren waarbij elk jaar een bedrag wordt
geschonken. De speeltuin is het hele
jaar door vrij toegankelijk en trekt jaarlijks zo’n 35.000 tot 40.000 bezoekers.
Veel schoolgaande kinderen in NoordLimburg hebben hun eerste schoolreisje
doorgebracht in de Grubbenvorster
speeltuin. Wanneer het weer het
toelaat is de speeltuin tot het laatste
toestel bezet. Na de herfstvakantie is
onderhoud aan de speeltoestellen en
het terrein zelf dan ook noodzakelijk.

Speeltuin trekt veel
bezoekers
Bestuursvoorzitter Jan Vissers van
de Mart Roeffen stichting is blij met de

nieuwe adoptieouders. “De speeltuin
ligt er goed en verzorgd bij mede
dankzij de vele vrijwilligers. Bijna elke
zaterdag steken zij veel vrije tijd in het
onderhoud van de toestellen en het
bijhouden van het terrein. Dat willen
we ook in de toekomst zo houden en
daar is gewoonweg geld voor nodig”,
aldus Vissers.
In 2010 onderging de speeltuin een
grote opknapbeurt mede dankzij een
eenmalige subsidie van de gemeente
en de Europese Gemeenschap. Op dit
moment zijn er geen plannen voor het
plaatsen van nieuwe speeltoestellen.
Voor wie meer wil weten over
de speeltuin of het adoptieplan kan
terecht op
www.speeltuinroeffenmart.nl

Op zondag 27 maart a.s. zijn wij geopend van 10.00 tot 16.00
uur. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen in
onze showroom. Van 11.00 tot 16.00 uur vinden er kookdemonstraties van Neff plaats.
Op zaterdag 16 april houden wij open dag in onze fabriek in Meijel.
Tussen 10.00 en 14.00 uur kunt u aansluiten voor een rondleiding.
Het is fijn als u zich hiervoor aanmeldt via onderstaand telefoonnummer, zodat wij u alle aandacht kunnen geven.

Mennen Keukens B.V.
Hoofdstraat 23, 5757 AJ LIESSEL
Tel. 0493-342583
www.mennenkeukens.nl

Verkoop & Reparatie
Rolluiken & Zonwering

Grensoverschrijdend
project Dendron College

info@zonneklaar.net
www.zonneklaar.net
Ron van Gool 06 202 88 600

Het was vorige week druk op het Dendron College. Er waren Duitse leerlingen op bezoek in het
kader van het armoedeproject dat binnen de school wordt uitgevoerd.
Medio december 2010 zijn
ongeveer 200 leerlingen van
onder andere het Dendron College
in Horst van start gegaan met een
lessenreeks met het thema
armoede. Niet alleen de armoede
ver weg, maar ook in situaties
dichtbij, bijvoorbeeld in de eigen
woonplaats.
Binnen het project is ook een
tweeledige uitwisseling gepland.
Zo bezocht het Dendron met ruim
vijftig leerlingen begin februari de
stad Krefeld. In kleine groepen
van Duitse en Nederlandse
scholieren werden instellingen en

initiatieven bezocht die met
armoede van stadsbewoners te
maken hebben. Het leverde een
indrukwekkende werkdag op.
Op 17 maart waren de
leerlingen van Krefeld te gast in
Horst. Allereerst lag de focus op
een project in India omdat de
school actief betrokken is bij de
support van dit initiatief.
Vervolgens werd het onderwerp
armoede dichterbij gehaald door de
indrukwekkende ervaringen van
een bijstandsmoeder. Voor de
leerlingen was er verder een
speurtocht rondom de

millenniumdoelen, een
stellingenspel rond armoede en
een aantal workshops voor een
ontspannende afsluiting georganiseerd. Om 16.00 uur keerden de
leerlingen weer huiswaarts met
een rugzak aan ervaringen. Veel
daarvan komt in hun lessen nog
aan bod.
Na de projectperiode die tot
ongeveer mei duurt, zullen
resultaten worden gebundeld en
beschikbaar komen om vervolgens te worden doorgegeven.
Er zijn plannen om een tweetalige
tentoonstelling te realiseren.

OOK VOOR
UW HYPOTHEEK.
Hofweg 17, America
Tel. (077) 464 20 77
info@janminten.nl
www.janminten.nl
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Mager maar gezond gaat niet altijd op in Grubbenvorst

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

Pony Aran mag niet van
z’n oude dag genieten
De gezonde, hoogbejaarde Aran, een pony in Grubbenvorst, is afgelopen dinsdagmiddag ingeslapen na een
spuitje van de dierenarts. De bijna 30 jaar oude ruin, sleet zijn oude dag in een wei aan de Californischeweg. Het
besluit om de pony te laten inslapen werd door Ton Besouw, eigenaar van de pony, genomen in overleg met de
dierenarts.

Bel: 0478-584359 of

NIEUW: 06-21436253
WWW.NOTTELMAN.NL

Aran, de bijna 30 jaar oude ruin, zat gezien zijn leeftijd goed in z’n vel

Geachte inwoners van Sevenum en omstreken.
De laatste jaren zijn er vele wijzigingen opgetreden in de manier
van afscheid nemen van overledenen. Er wordt steeds vaker
gekozen voor een opbaring thuis en niet meer voor de rouwkamer.
Dit maakt dat het in stand houden van de rouwkamer aan de
Molenstraat in Sevenum niet meer rendabel is.
Ook doet zich het feit voor dat de rouwkamers in verpleeghuis
Elzenhorst in Horst op redelijk korte termijn zullen verdwijnen.
Dit alles heeft ons op de gedachten gebracht om voor zowel de
inwoners van Sevenum als ook die van Horst en omstreken die
wel gebruik maken van een rouwkamer een nieuwe oplossing
te zoeken. Hiervoor hebben wij een pand aangekocht op
industrieterrein Hoogveld in Horst.
Dit pand is goed bereikbaar voor mensen uit Horst en
Sevenum. In dit pand willen wij een uitvaartcentrum ontwikkelen
welke straks niet alleen voor opbaren voor een afscheid bezoek
mogelijk is maar ook de ruimte biedt voor kamers welke 24 uur
per dag beschikbaar zullen zijn voor de nabestaanden. Ook zal
het mogelijk zijn om een afscheidsdienst en/of een avondwake
te houden in de aula van dit nieuwe uitvaartcentrum. Wij denken
hiermede tegemoet te komen aan steeds grotere vraag naar een
ruimte voor het houden van een afscheidsdienst buiten de kerk.
Het is zeker niet bedoeld om een tegenpool voor de kerk te
zijn. Het blijft een keuze van de familie of zij een kerkelijke
uitvaart wensen of niet. Het zal ook niet mogelijk zijn een
Eucharistieviering te houden in het uitvaartcentrum.
In afwachting van deze grote verandering zullen voor de mensen
uit Sevenum e.o., die voor hun overledene van een rouwkamer
wensen gebruik te maken, de rouwkamers bij
verpleeghuis Elzenhorst beschikbaar blijven.

Een moeilijke beslissing, vooral omdat het dier naast zijn ouderdom niks
mankeerde. Klachten van passanten
over verwaarlozing van de pony bereikten de dierenbescherming, politie
en AID (Algemene Inspectie Dienst)
en de LID (Landelijke Inspectie Dienst).
Klachten die gebaseerd waren op het
uiterlijk van het dier. Aran was door
zijn hoge leeftijd vermagerd, versleten,
maar verkeerde verder nog in relatief
goede gezondheid.

Oud en versleten
maar niet zielig
Volgens Besouw is het niet de
eerste keer dat hij een bezoekje kreeg
van de politie of AID. De laatste jaren
kwamen die instanties ook al eens een
kijkje nemen bij de pony. Naast de wei,
waarin Aran stond, is een fietspad en
een doorgaande weg richting knooppunt Zaarderheike. “Voorbijgangers zien
een magere pony en denken dan al vrij
snel aan verwaarlozing. Na een klacht
kwam de AID vorige week donderdag
een kijkje nemen. Tja en wat moet je
dan? Ik heb de dierenartsenpraktijk in
Horst gebeld waarna een dierenarts het
dier onderzocht. Door zijn hoge leeftijd
was het dier sterk vermagerd en dat
was volgens de dierenarts niet abnormaal. De stokoude pony bleek verder
gezond te zijn, behoudens de gebreken
die bij zulke pony’s van nature voorkomen. Ik kon niet anders dan de pony
laten inslapen hoe moeilijk we het daar
ook mee hebben”, zegt de eigenaar.

mogelijk. Daarnaast zouden we het
dier pepmiddelen kunnen geven maar
dat zou aan het uiterlijk van de pony
niet veel veranderen. Mijn verwachting
was dat Aran hooguit nog een paar
maanden tot een half jaar in leven zou
blijven. Dat de eigenaar het besluit
heeft genomen om het dier in te laten
slapen kan ik best begrijpen, alleen de
manier waarop dit allemaal is gelopen
is uiterst vervelend en rot voor de
familie Besouw.”
Volgens de dierenarts stond de
pony op een ongelukkige plek waar
veel verkeer voorbij komt. “De voorbijgangers zien alleen het magere dier,
de grote wei waarin de pony staat,
zien ze niet. Ze vinden het eerder zielig
en trekken vervolgens een conclusie
en aan de bel. Het dier zou echter nog
prima van z’n oude dag kunnen genieten. Onwetendheid van voorbijgangers
is de feitelijke oorzaak van hoe het nu
gelopen is. Het zou diezelfde klagers
gesierd hebben als ze bij de eigenaar
hadden geïnformeerd naar de gesteldheid van de pony maar dat durven of
doen ze dan niet. Met als gevolg dat
men gaat reageren bij de diverse instanties terwijl er eigenlijk niks aan de
hand”, aldus dierenarts Kloppenberg. Ze
voegt er aan toe dat het dier geen pijn

had of andere ongemakken. “Alleen
het gebit van de pony was versleten en
hij had niet alle tanden meer. Maar dat
is inherent aan de hoge leeftijd van het
dier,” aldus de dierenarts.
Volgens de Landelijke Inspectie
Dienst was de AID-controleur op
tijdelijke basis werkzaam voor de LID
als inspecteur met bevoegdheden. De
persvoorlichter van de LID liet weten
dat de inspecteur voorstelde om een
dierenarts naar de pony te laten kijken.
“De eigenaar van de pony heeft dat
gedaan en hem valt helemaal niets
te verwijten. Dat moet wel duidelijk
gesteld worden. We koppelen dit
overigens altijd terug naar die personen
die de klacht hebben gemeld”, zegt
persvoorlichter Niels Dorland van de LID
in Hilversum.
Voor de familie Besouw komt met
het laten inslapen van de hoogbejaarde
Aran een einde aan het zich steeds
weer opnieuw moeten verantwoorden richting controlerende instanties.
De wei aan de Californischeweg in
Grubbenvorst staat er sinds afgelopen
dinsdagmiddag leeg en verlaten bij.
Het heeft niet mogen zijn: een oude,
magere en versleten pony past blijkbaar niet meer in het beeld van veel
mensen.

Horst beste kleine
Hema van Nederland

Zodra het nieuwe uitvaartcentrum klaar is zullen wij u
hiervan op de hoogte stellen.

Klachten leiden tot
euthanasie pony

De Hema in Horst is gekozen tot de beste van Nederland, in de
categorie A-vestiging. Alle 20 medewerkers krijgen als waardering,
behalve de titel, ook een weekendtrip naar Disneyland in Parijs.

Natuurlijk blijven wij in de tussentijd bereid om u met raad
en daad bij te staan als er bij u een overlijden plaats vindt.

Volgens dierenarts Fleur
Kloppenberg, die het dier onderzocht,
is er nauwelijks een rottiger oplossing
voor Besouw te bedenken dan deze. “Ik
heb met hem overlegd wat we eventueel zouden kunnen doen. Een deken
over Aran leggen zodat het dier wat
dikker zou lijken was een van de opties.
Ook een bordje bij de wei plaatsen dat
het een hoogbejaarde pony betreft was

Filiaalmanager Petra Smulders
is uitermate tevreden met de titel.
“We hebben met het hele team de
puntjes op i gezet”, aldus Smulders.
De titel komt niet uit de lucht vallen. Vorig jaar werd de vestiging in
Horst nog derde. De winkel werd
op vier zogenaamde 100%-punten
beoordeeld: 100% beschikbaarheid,

Begrafenis- en crematieonderneming Theo Arts
Th.H.M. Arts

100% service, 100% schoon en 100%
winkelbeeld.
Machiel Lagerweij, directeur
Verkoop: “Hema Horstwerd vorig jaar
al beloond omdat het een winkel is
waar je enthousiast van wordt. Dit
jaar hebben ze ons laten zien dat
ze zichzelf konden overtreffen. Een
terechte winnaar dus”.
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Boekwinkel Terugblik

Vreemde eend
in de bijt
Tussen alle zaken van de landelijke winkelketens in Horst-centrum zit af
en toe een lokaal pareltje. Zo zit op de hoek van de Veemarkt en de
Herstraat de eigenzinnige tweedehands boekwinkel Terugblik met een net
zo eigenzinnige eigenaar Erik van den Eijnden.
In deze tijd van mobiele telefoons
en internet zou je zeggen dat boekwinkels het moeilijk hebben, zeker in
het geval van tweedehands boeken.
Toch zette Erik van den Eijnden ruim
twee jaar geleden de stap om een
eigen boekwinkel te starten. Allereerst
in een pand in de Herstraat en inmiddels op de Veemarkt in Horst-centrum.
Daardoor ligt de winkel meer in het
zicht van het winkelend publiek en
daar maakt Van den Eijnden gretig
gebruik van. In zijn etalage op de hoek
van de winkel krijgt de voorbijganger
niet alleen een indruk van wat er in de
winkel te koop is, maar de winkelier
probeert ook de mensen uit Horst te
prikkelen met een kort verhaaltje,
gerelateerd aan iets uit zijn winkel,
de streek of de actualiteit. “Nu hangt
er iets over het zwarte goud, een
verwijzing naar de lp en de turf uit
de peel. Ik maakte ook eens een verhaaltje over het nummer ’De Peel in
brand’ van Rowwen Hèze. Daar kreeg
ik veel reacties op.”
Volgens Van den Eijnden zouden
veel meer winkeliers in Horst wat
meer de gebaande paden moeten
verlaten. “Horst-centrum mag wel wat
eigenzinniger worden. Horst aan de
Maas heeft wel de meeste toeristische
overnachtingen van Limburg, maar
daar wordt door de winkeliers te
weinig op ingespeeld.”

De boeken die bij Terugblik in de
schappen liggen, komen vooral van
particulieren. “Geloof het of niet, maar
ik heb al in geen twee jaar een rommelmarkt meer bezocht, behalve die
in Horst. Ik krijg zoveel aangeboden. Ik
denk dat ik de afgelopen jaren al meer
dan tienduizend boeken kreeg aangeboden. Niet alles komt in de winkel,
ik ben in het aankopen een stuk
zakelijker geworden.” Van den Eijnden
ziet internet niet als een bedreiging
voor zijn winkel, integendeel. Hij heeft
onlangs een webshop geopend waar
klanten tweedehands boeken direct
kunnen bestellen.
Eén van de voorbeelden van de
eigenzinnige aanpak van Van den
Eijnden is dat hij het assortiment in
zijn winkel voortdurend uitbreidt, niet
alleen met boeken, maar ook met
andere tweedehands spullen. “Het
wordt een soort antiquariaat. Ik heb
net een hele partij lp’s en singles
gekocht. Dat spreekt mensen erg aan.”
Dat laatste is waar het Van den Eijnden
om lijkt te gaan. “Mensen komen hier
binnen en vragen of ik een bepaald
boek heb. Ik vraag dan altijd door,
waardoor de verhalen loskomen. Je
ziet mensen soms helemaal opbloeien
bij het zien van een boek of een lp uit
hun jeugd. Als ik alles op zou schrijven
van de verhalen die hier worden verteld, zou ik een boek vol hebben.”

Vista wordt InnoVista
Vista accountants en belastingadviseurs heeft een nieuwe naam: InnoVista. Op de eerste dag van de lente
hesen wethouder Loes Wijnhoven van de gemeente Horst aan de Maas en directielid Thijs Lenssen de nieuwe
vlaggen en lanceerden daarmee de nieuwe naam.
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bestrijding van
alle ongedierte
specialist bestrijding houtaantasters
verzorgen van ongedierte
bestrijdingsplan
faunabeheer
specialist in vogelwering
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A.s. zondag 27 maart open!!!

van Hout&Janssen meubelen Liessel
Kwaliteit, smaakvol en betaalbaar.
Voor al uw meubelen op maat
van modern tot klassiek en lifestyle,
seniorenmeubelen en een ruime keuze
aan relaxfauteuils, eiken slaapkamers,
elektrische en vaste boxsprings in
meerdere uitvoeringen. Gordijnen,
zonweringen, vinyl, vloerbedekking, PVC
vloeren, laminaat en houten vloeren.
Onze prijzen zijn inclusief meten,
vakkundig hangen en leggen.
Hoofdstraat 25 Liessel. 0493-341277
www. vanhoutenjanssen.nl

U kunt bij ons terecht voor:
- Een klikgebit
- Het plaatsen van implantaten
- Een kunstgebit
- Reparaties, klaar terwijl u wacht
- Gratis controle en informatiegesprek
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en hallo
InnoVista.”

Sinds de nieuwe lente hebben wij onze naam gewijzigd!
“ Reken op ons.”

“ Wij zijn ook uw
adviespartner.”

“ Samen digitaal
“Vooruitgang is
informeren en
waar wij voor
communiceren.”
gaan.”

“Advies bij uw

salarisadministratie.”

Hans Kluskens AA

mr. drs. Mathieu Hooijmaijers FB

Chrétien Sijbers (links)

Thijs Lenssen AA

Tjitske Loeffen-Buitenga

accountant-administratieconsulent
directielid

belastingadviseur
directielid

systeembeheerder

accountant-administratieconsulent
bestuursvoorzitter

hoofd salarisadministratie

Albert Cortenbach RA (rechts)
registeraccountant
directielid

“Vooruitgang is waar wij voor gaan.”
InnoVista beseft dat terdege en denkt vooruit.

Onze diensten en producten beslaan het brede

Innoveren is per definitie ‘bij de tijd’ blijven of

gebied van de accountancy, salarisadministratie en

soms voorop lopen. Juist dat onderstrepen we in

advisering. Accountancy in de traditionele zin van

onze nieuwe naam. Wij zijn een enthousiaste,

het woord, echter net weer onderscheidend door

laagdrempelige, innovatieve en uitdagende orga-

de innovatieve werkwijze en aanpak. Voor advise-

nisatie, die gericht is op efficiency en korte lijnen.

ring in brede zin zijn wij uw persoonlijke advies-

Wij werken graag voor ondernemers, particulie-

partner.

ren, stichtingen en verenigingen. Grenzen vormen
in deze tijd geen barrière meer. Iedereen kan van

Maak kennis met InnoVista, wij zijn u graag van

waaruit dan ook bij ons terecht en is van harte

dienst. Wij zijn zorgvuldig, integer en verstaan ons

welkom.

vak. Wij zijn uw vertrouwen waard.

Accountancy

Adviespartners

InnoVista denkt rendementen toekomstgericht en is u
behulpzaam bij uw strategische keuzes. De kern van
het vak accountancy berust
op de traditionele pijler
‘Het administratie proces’
InnoVista heeft deze kennis
en online technieken in
huis, dit vertaalt zich direct
in lagere kosten.

InnoVista is een (pro)actieve adviespartner voor
haar klanten. Als adviespartner zijn wij ook uw
financiële coach om uw
ondernemerschap samen
verder te ontwikkelen. Op
dit vlak is er vaak voordeel
te behalen. Dichtbij, snel
bereikbaar en maximaal
flexibel.

MijnAccountantsPortal.nl
Innovatie als product!
Samen digitaal informeren
en communiceren. Via
onze exclusieve InnoVista –
Portal (MAP) kunt u gratis
online uw persoonlijke
gegevens op een veilige
manier raadplegen of
wijzigingen aan ons
doorgeven.

OnLineAccounting

SalarisOnLine

InnoVista biedt een online
oplossing waarbij u en wij
rechtstreeks en tegelijkertijd uw bestanden op óns
netwerk kunnen benaderen. Uw bestanden met
vertrouwelijke financiële
gegevens zijn veilig in ónze
handen. Bovendien is het
gebruik van deze online
service ook gratis.

Het terrein van salarisservices leent zich voor u als
klant bij uitstek om zelf
in meer of mindere mate
zaken ter hand te nemen.
InnoVista biedt oplossingen
om nagenoeg geheel of
desgewenst gedeeltelijk dit
periodiek proces zélf ter
hand te nemen.
Vraag naar onze tarieven.

Vestiging Horst (077) 398 46 00 | Vestiging Roggel (0475) 49 46 28 | info@innovista.nu | www.innovista.nu
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D’n Östrik ruitersport
gaat verhuizen
Ruitersport D’n Ostrik op Veld-Oostenrijk in Horst gaat verhuizen naar de
Venrayseweg 151, voorheen het Poeliersbedrijf van familie Philipsen.
Marie-Louise Philipsen, eigenaar
van D’n Östrik begon vijf jaar geleden
met de winkel. Het pand is inmiddels
te klein, om verder uit te breiden. De
nieuwe winkel is compleet ingericht in een landelijke sferen, is vijf
keer zo groot en de producten zijn
overzichtelijker gepresenteerd. Het
assortiment wordt uitgebreid met nog
meer paardensportartikelen en tevens
komen er diverse huisdierenbenodig-

dheden voor onder andere honden en
katten. De nieuwe winkel ligt aan de
weg tussen Horst en Castenray en er is
ruime parkeergelegenheid.
De verhuizing is van maandag 28
tot en met donderdag 31 maart en
dan is de winkel gesloten. Op vrijdag
1 april (vanaf 13.00 uur) en zaterdag
2 april (vanaf 10.00 uur) zijn er open
dagen met diverse aanbiedingen en
voor iedere klant een leuke attentie.

Marcia Adams nieuwe
directeur bij Synthese

Sinds kort heeft het Horster
bedrijf Hermans tuin- en
bestratingspecialisatie zich
officieel aangesloten bij het
TuinKeur keurmerk.
Eigenaar Carlos Hermans:
“Tuinkeur is een onafhankelijk
keurmerk in de groensector.
Hoveniers die zijn aangesloten bij
TuinKeur zijn gecheckt op ruim
120 belangrijke punten. Zo weten
consumenten dat ze op een goede
en betrouwbare manier zaken kunnen doen.”

Proeverij
Catering De Zwerfkei en café
Het Centrum uit Horst gaan
samen avondvullende proeverijen verzorgen bij Het Centrum.
Beiden met hun eigen specialisatie, zoals op locatie à la minute
gemaakte gerechtjes en speciale
bieren.

Het bestuur van Synthese heeft met ingang van 1 juni 2011 een nieuwe
directeur benoemd, te weten mevrouw drs. Marcia Adams. Marcia is 37 jaar
en afgestudeerd Arbeids- en Organisatie psycholoog.
Mevrouw Adams is op dit moment
werkzaam bij het Arcuscollege te
Heerlen als coördinator/plaatsvervangend directeur van de unit Educatie en
het Trajectbureau. In het verleden is zij
actief geweest binnen het bedrijfsleven en de onderwijssector. Zij volgt bij
Synthese de heer Jo van Lieshout op die
met ingang van 1 maart gebruik maakt
van zijn flex-pensioen.
Synthese vervult in haar werkgebied dat zich uitstrekt van Mooken
Middelaar tot Venlo een belangrijke rol op de domeinen van Hulp en
Informatie, Opvoeden en Opgroeien en

Keurmerk
Hoveniersbedrijf
Hermans

Activering en Opbouw. Een ander bedrijfsonderdeel is de welzijnservice van
Synthese, waartoe de maaltijdservice
en seniorensport behoort.
De inzet is erop gericht dat mensen
volwaardig mee kunnen doen in een
steeds veranderende samenleving.
Ontwikkelingen zoals individualisering,
ontgroening, vergrijzing en economische schaalvergroting hebben ingrijpende gevolgen voor de vitaliteit en
leefbaarheid van dorpen en wijken.
Het aanbod van Synthese is omvangrijk
en verschillend per gemeente, kijk op
www.synthese.nl voor meer informatie.

Het idee om lekker eten en
mooie bieren te combineren is
vorig jaar oktober ontstaan. De
eerste proeverij is op maandag 4
april. Maandag 16 mei staat in het
teken van streekproducten, zowel
voor de keuken als het bier en op
20 juni staat het thema “De zomer
in de bol” centraal. Reserveren
gewenst. Voor meer informatie en
reserveringen:
www.cateringdezwerfkei.nl of
www.hetkleinstecafevanhorst.nl

ZONNEPANELEN

Praktijk
oefentherapie
Mensendieck
verhuisd

www.carmentis.nl Horst 077 - 744 00 30

De praktijk voor oefentherapie Mensendieck en
persoonlijke groei is verhuisd
naar de Venrayse 31 in Horst.
Speciaal hiervoor is op woensdag
30 maart een open middag van
15.00 tot 19.00 uur.

OOK
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www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00
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Wij zijn met spoed op zoek naar

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

Gratis dakinspectie
platte daken
i.v.m. strenge winterperiode

Tel. 077-3663084

Mobiel 06-38646761

RE

e!

Oefentherapie Mensendieck
is een paramedische discipline,
dat wordt vergoed door de zorgverzekeraar, waarbij het bewust
worden van houding, beweging
en manier van bewegen in relatie
tot lichamelijke klachten centraal staat. Ook het vrij nieuwe
trainingsmethode Medical Kinetics
is mogelijk. Deze methode is
ontwikkeld vanuit de nieuwste
inzichten op biomechanisch en
medisch-wetenschappelijk terrein
en wordt zowel individueel als in
groepsverband toegepast. Praktijk
oefentherapie Mensendieck verzorgt tevens bloesemtherapie. Voor
meer informatie: 06 48 15 13 76
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Frank Cox Twintig jaar in het hout
Meubelmaker en interieurbouwer Frank Cox werkt al jaren met veel plezier in zijn meubelmakerij in Horst.
Dit jaar bestaat zijn bedrijf twintig jaar.

Horster meubelmaker uiteindelijk toch
volledig voor zijn eigen bedrijf.
Het eerste ’bedrijfspand’ van Frank
Cox was de schuur bij zijn ouderlijk
huis aan de Kreuzelweg in Horst. Toen
zijn ouders in de jaren negentig stopten met hun champignonbedrijf kon
Frank de champignonkelders gebruiken als werkplaats voor zijn meubelmakerij. In die jaren breidde hij zijn
’machinepark’ stukje bij beetje uit.

Prima
zonder personeel
Frank heeft in de twintig jaar dat
hij als zelfstandige werkt, behalve
stagiaires, nooit personeel gehad en
dat vindt hij prima. “Als ik hier tien
man aan het werk heb, moet er ook
veel werk voor hen binnenkomen.
Nu hoef ik alleen mijn eigen gezin te
onderhouden”, aldus Cox. Zijn enige
vaste ’medewerker’ is zijn vrouw
Franca, die naast haar eigen baan ook
een gedeelte van de administratie van
Franks bedrijf verzorgt.
Frank Cox (41) begon al op jonge
leeftijd met het maken van meubels. “Ik ben begonnen bij Keijsers
Interieurbouw in Horst. Daar had ik
al snel iets van ’wat zij kunnen, kan

ik ook’. Daarom wilde ik graag halve
dagen gaan werken. Zo kon ik mijn eigen bedrijfje starten en toch zekerheid
hebben. Helaas was dat lastig.” Om
de stap naar het parttime onder-

nemerschap toch te kunnen zetten,
werkte Cox zelfs even voor de veiling
in Grubbenvorst. Na nog even parttime
te hebben gewerkt bij Spreeuwenberg
Meubelfabriek in Meterik koos de

Starter in de Regio
Autorijschool Geert Nottelman
Bedrijf

Geboorte

kaarten?
Ook huwelijks- en jubileumkaarten

Steenstraat 13 | 5961 ET Horst | 077 398 16 45
Markt 134 | 5981 AA Panningen | 077 323 07 95
www.fotoid.nl

Nieuwe
voorjaarsmode

NIEUWE VOORJAARSCOLLECTIE

Groot assortiment
jacks maat 36
t/m 54

Spoorstraat 1, Tienray
T. 0478-691271
www.modehuiscruysberg.nl

Te koop: Vrijstaand woonhuis
Lovendaal 17 Grubbenvorst

Gelegen in een bosrijke omgeving aan de rand van Grubbenvorst
Met vrijstaande garage/opslagruimte
l Perceelgrootte ± 1400 m2
l Vraagprijs e 249.000,= k.k.
l Bezichtiging uitsluitend na telefonische afspraak
l Voor meer informatie: Peter Relouw; 06-50251784
l
l

Gevraagd naar zijn specialisatie antwoordt Frank Cox dat hij in
principe alles doet wat met hout
te maken heeft. “Ik ben begonnen
met het maken van meubels, maar
mijn werk is inmiddels erg breed. De
markt voor massief houten meubels
is inmiddels ook verzadigd. Jongeren
kopen nu meubels om na maximaal
tien jaar weer iets nieuws te kopen.
Vroeger spaarden mensen lang voor
hun meubels om ze vervolgens ook
lang te gebruiken. Dergelijke meubels
bevatten ook veel handwerk en zijn
daarom vrij prijzig.” Toch maakt Cox
nog steeds meubels. Daarnaast bouwt
hij keukens, doet hij aan interieurbouw
en renoveert hij meubels en keukens.
Na die twintig jaar geniet Frank
Cox nog steeds van zijn werk.
“Natuurlijk heb ik wel eens een dag
dat het niet lekker loopt. De reacties
die ik van mensen krijg, motiveren me
echter enorm. Ik vind het iedere keer
weer een uitdaging om van iets wat
begint als schets op een vel papier iets
moois te maken.”

Autorijschool
Geert Nottelman
Eigenaar Geert Nottelman
Adres
Pr. Margrietstraat 22
Plaats
5961 BL Horst
Telefoon 077 398 38 54
06 10 49 16 65
info@geertnottelman.nl
E-mail
Website www.geertnottelman.nl
Sector
Autorijschool
Start
maart 2011

’begeleid’ gaan rijden tot men
18 jaar is. De begeleider moet
wel minstens 10 jaar in bezit zijn
van rijbewijs B. Aspirantbestuurders mogen met 16,5 jaar
het theorie-examen doen. De
juiste datum voor de start van
deze proef is nog niet bekend.

Onderscheidend vermogen
Geert Nottelman heeft al 25
jaar ervaring in de rijschoolbranActiviteiten
che. Sedert 10 jaar is de naam
Het geven van autorijlessen,
Geert Nottelman al een begrip in
waarbij de klant keuze heeft uit
Horst en omgeving voor het
drie verschillende mogelijkhevolgen van rijlessen voor zowel
den.
auto, motor en aanhangwagen.
1.De reguliere rijopleiding
Het bedrijf biedt al 15 jaar de
(het volgen van losse lessen,
verkorte rijopleidingen aan, wat
bijvoorbeeld 1 of 2 lesuren per
voor een verhoogd slagingsperweek). 2.Verkorte rijopleiding
centage heeft gezorgd. Ook
(lesblokken van 2 of 3 lesuren,
hebben de instructeurs een
meerdere malen per week).
cursus RIS-instructie gevolgd,
3. RIS-opleiding (lessen volgens
waardoor zij zich nu gecertifieen stappenplan, zie website) dit ceerd RIS-instructeur mogen
alles in onderling overleg.
noemen. Alle leerlingen krijgen
Tijdens de RIS-opleiding is het de tijdens de rijopleiding individubedoeling dat de klant de lessen eel en van dezelfde instructeur
thuis voorbereidt met een
rijles voor nog betere kwaliteit.
RIS- begeleidingsboek.
Ook kan de klant kiezen voor een
Hierdoor weet de klant van
betere voorbereiding van het
tevoren wat er tijdens de les
praktijkexamen door middel van
behandeld wordt, waardoor de
een tussentijdse toets. Met deze
lesstof gemakkelijker aan te
toets wordt een praktijkexamen
leren is. Autorijschool Geert
nagebootst en kan men vrijstelNottelman geeft de autorijlessen ling van de bijzondere verrichtinin een Opel Corsa Cosmo 13 CDTI
gen verdienen, zodat men deze
eco Flex en in de winter wordt
tijdens het praktijkexamen niet
uiteraard gereden met wintermeer hoeft uit te voeren. Het
banden.
grote voordeel van deze tussentijdse toets is dat je al met een
Doelgroep
examinator van het CBR kennisVoor iedereen vanaf 18 jaar is maakt en weet hoe een examen
autorijles mogelijk. Voor aspiafgenomen wordt. Hierdoor
rant-bestuurders wordt vanaf
wordt de kans van slagen 15%
komende zomer de leeftijd om
hoger. Leerlingen worden natuurmet autorijles te beginnen
lijk thuis opgehaald (eventueel
verlaagd naar 16,5 jaar. Vanaf
ook op andere plaatsen zoals
17 jaar kan men dan al praktijkbijvoorbeeld school of werk).
examen afleggen. Is de klant
Voor meer informatie zie onze
geslaagd, dan mag hij/zij
website www.geertnottelman.nl
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Petra Surminski helpt bij plechtigheden
Petra Surminski (34) uit Horst biedt mensen de mogelijkheid om een bijzondere gebeurtenis middels een
ceremonie te beleven. Met haar onlangs gestarte bedrijf ‘The Grove’ wil ze mens en natuur met elkaar in verbinding brengen.

rituelen en ervaringen van allerlei
geloofsstromingen leert doorgronden
en toepassen.
Petra Surminski besloot het jaar
2010 te gebruiken om haar bedrijf
vorm te geven: “Ik had mijn roeping
gevonden. In het afgelopen jaar heb ik
nog enkele ceremonies vorm mogen
geven. Al die ervaringen sterkten
me in mijn overtuiging dat dit is
wat ik moet doen.” De naam voor
haar bedrijf heeft een ceremoniële
betekenis. “The Grove is een Engelse
naam voor een cirkel van bomen op
een open plek in een bos. Vroeger
kwamen mensen hier samen omdat er
een bijzondere kracht van uitging. Men
kwam hier om te gedenken, te vieren
en te ontmoeten.“

Veel mensen hielden
het niet droog

Surminski: “In 2009 kwam er een
stel op mijn pad dat mij vroeg om hun
huwelijksceremonie te verzorgen. Ik
heb dat gedaan met behulp van de
elementen water, aarde, lucht en vuur.
De aanwezigen vormden samen een
cirkel. Die cirkel werd doorbroken door
het paar, dat in het westen de cirkel
binnentrad en daarmee de ondergang
van de zon symboliseerde: er lag
een leven achter hen. In het oosten
doorbraken ze de cirkel: daar waar de
zon opgaat, ontwikkelt zich een ander

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

leven. Ik heb een zelfgemaakt gedicht
voorgedragen. Dat vormt een vast onderdeel van mijn ceremonie: een zelfgemaakt, uniek gedicht. Ik kreeg zeer
positieve, enthousiaste en emotionele
reacties; niet alleen van het paar, maar
van alle aanwezigen. Toen wist ik het
zeker: hier ga ik mee verder.”

Ik kreeg zeer
enthousiaste reacties
Surminski had weinig ervaring met

het organiseren van plechtigheden: “Ik
heb bij de Venlose organisatie
Wel.kom jongerenwerk gedaan en ik
ben één van de pioniers van OJC Niks.
Toen het pand van Niks opgeleverd
werd, zat ik in bijna elke commissie.
Dat zegt wel iets over mijn betrokkenheid bij mensen, maar dit is toch
iets heel anders.” De Horsterse deed
veel aan zelfstudie. Ze bestudeerde
verschillende religies en filosofieën.
Op dit moment is ze bezig met een
inter-spiritueel seminarie, waarin ze

Voor Surminksi stond het vast
dat de naam een link met de natuur
moest hebben: “De natuur is mijn
grote inspiratiebron. De mens is daar
onderdeel van. Ik wil de mens en
de natuur dichter bij elkaar brengen.
Processen in de natuur zijn tastbaar.
De natuur vormt de mooiste film die er
is; ik krijg er energie van.”
Petra krijgt ook energie van
mensen: “De ceremonie wordt altijd
in volledig overleg met de mensen in
kwestie opgesteld. Het is nooit alleen
maar mijn idee. Juist niet. Het geloof
hoeft daarbij geen rol te spelen. Ik
luister naar de wensen van degene
die een ceremonie wil houden en
probeer op basis daarvan de plechtigheid vorm te geven. Het gaat steeds

om de ander, ik ben slechts een
middel en louter dankbaar dat ik een
rol mag vervullen tijdens de bijzondere gebeurtenis. Het zijn eenmalige
momenten, het gevoel moet goed zijn.
Gelukkig heb ik in de ceremonies die
ik tot nu toe gehouden heb louter positieve ervaringen opgedaan, waarbij
veel mensen het niet droog hielden.
Ik wil graag dat de natuur een rol
speelt in zo’n ceremonie, maar vergis
je niet: de elementen komen vanzelf
bijna altijd wel ergens in voor. Steek je
bijvoorbeeld een kaarsje aan, dat heb
je het element vuur.”
Petra Surminski heeft inmiddels
ervaringen met het verzorgen van
ceremonies bij geboorte en huwelijk:
“Ook afscheidsplechtigheden kan ik
verzorgen, bijvoorbeeld bij overlijden
of een ander vertrek, zoals bijvoorbeeld een echtscheiding. Het kan
voor kinderen erg waardevol zijn om
daar op een goede manier mee om
te gaan. Een kleine plechtigheid kan
daarin een rol vervullen.” The Grove
biedt ook workshops aan voor vier tot
acht personen die meer in het ritme
van de natuur, met haar seizoenen,
willen leren leven. Tot slot doet The
Grove ook aan storytelling: Petra
Surminski vertelt dan een verhaal aan
kinderen, waarop de kinderen zelf
inbreng hebben. Mogelijk voeren ze
er een toneelspel bij op. Het gekozen
verhaal is gebaseerd op een oude
mythe of legende, die de kinderen
vervolgens zelf vormgeven. Surminski
tot slot: “Ik wil de mensen of kinderen
de schoonheid van een ceremonie
laten ervaren.” Voor meer informatie:
www.thegrove.nl

Airco?

Lekker koel
Kies op

as.nl
tomom
del
úw m

het beste onderhoud voor airco en cv

BEUK - HAAGBEUK
maat 50/80 80/120 120/150 150+

AL 30 JAAR!

BOSPLANTSOEN maat 60/90

Laat u nu inschrijven voor een voorjaarsactiviteit
bij de volksuniversiteit:

06 22944564 of 077 4678186

n
n

n
n
n

GROEPSLESSEN
Tel. 077 - 398 35 53
www.wellnessanco.nl

Reanimatiecursus of de jaarlijkse herhalingsles
Zwangerschapsbegeleiding of zwangerschapsyoga in Horst en Venray
(in samenwerking met de Groene Kruis ledenorganisatie)
Natuurbeleving; lezing en avondwandeling door een mooi en rustig stukje natuur
Betere foto’s leren maken
Vakantietaalcursus Italiaans en Spaans

Voor informatie kunt u bellen tussen
9.00-13.00 uur (maandag t/m donderdag).
Volksuniversiteit Venray 0478-580185
of kijk op onze website: www.vu-venray.nl
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3e divisie Drumset

Excursie LGOG naar België
De kring Ter Horst van het LGOG organiseert op 9 april een excursie naar het Belgische Aarschot en
omgeving. Er zijn nog enkele plaatsen vrij om te kunnen deelnemen aan de excursie.
Het vertrek is om 7.30 uur bij
busbedrijf Munckhof Groep en
terugkomst om ongeveer
19.30 uur. Liefhebbers kunnen zich
tot zaterdag 26 maart opgeven bij

de secretaris van de kring de heer
Jan Vissers, via telefoonnummer
077 398 41 40 of per mail
secretariaat@lgogterhorst.nl
De kosten bedragen 35 euro voor

leden en 40 euro voor niet-leden.
Deelnemers kunnen dit bedrag
overmaken op rekeningnummer
1736 07 047 t.n.v. LGOG kring Ter
Horst.

Burgerhulpverleners
In de raadszaal van het gemeentehuis Horst aan de Maas was afgelopen maandag de kick off van het project
Burgerhulpverlening.

Diverse verenigingen, bedrijven
en andere belangstellenden waren
uitgenodigd. Wethouder Birgit op de
Laak verwelkomde de 90 aanwezigen waarna Leon Triepels en Theo
Schrijnemaekers van de Regionale
Ambulance Voorziening Limburg (RAVL)

de werking van een Automatische
Externe Defibrillator nader toelichtten.
Aan het einde van de avond konden
de aanwezigen zich aanmelden als
vrijwilliger. Nagenoeg alle aanwezigen
maakten hiervan gebruik. Om iedereen
die afgelopen maandag verhinderd was

in de gelegenheid te stellen zich aan te
melden, zijn op korte termijn vervolgbijeenkomsten. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Ellis
Spikmans van de gemeente Horst aan
de Maas, telefoon 077 477 96 21 of per
e-mail e.spikmans@horstaandemaas.nl

L

Nu geheel zelfstandig voor nog NIEUW NIEUW
betere kwaliteit en hoog slagingspercentage

NIEUW NIEUW

ACTIE ACTIE

De eerste 25 aanmeldingen krijgen
€ 25.00 korting bij inschrijving.

ACTIE ACTIE

Zie www.geertnottelman.nl

Geert Nottelman al 10 jaar een begrip in Horst en omgeving.

H

Pr. Margrietstraat 22 • 5961 BL Horst • Tel. 077 398 38 54 • Mob. 06 10491665
www.geertnottelman.nl • info@geertnottelman.nl

Heerlijke Paasbrunch!
Gelieve te reserveren

Geniet bij ons op 1e Paasdag van een typisch Limburgse Paasbrunch.
Wij verrassen u graag met een royaal buffet met:

0
€21p.,p5.

Vlees- en visgerechten, à la minute gebakken op de grillplaat
Gratis koffie, thee, melk en jus d’orange
Een paaseierenzoektocht voor de kinderen
Datum: zondag 24 april
Aanvang: 11.30 uur

Kinderen van 0 t/m 3 jaar GRATIS. Kinderen van 4 t/m 12 jaar krijgen 50% korting.

RESERVEREN? Bel: 0347 - 750 428
Roobeekweg 1 • 5944 EZ • Arcen • www.hotelrooland.nl

Luud Janssen
Limburgs Kampioen
Luud Janssen is zondag
20 maart in Heythuysen Limburgs
Kampioen geworden in de 3e divisie
Drumset. Luud is 14 jaar en al jaren
lid van de slagwerkgroep van de
Koninklijke Harmonie van Horst.
Luud is over het algemeen zeer
bescheiden maar een zeer vaste
waarde binnen de slagwerkgroep.
Tim Aerts is zijn leraar en zij hebben
samen hard gewerkt om dit mooie
resultaat te bereiken. Luud heeft zich
via de districtswedstrijd in Maasbree
gekwalificeerd voor de Limburgse
kampioenschappen. Hij speelde op
drumstel een solo van Henk Mennens.
Het totaal van 87 punten was
meer dan genoeg voor Luud om zich
voor een jaar Limburgs Kampioen te
mogen noemen.

Veilig Verkeer Nederland
op zoek naar vrijwilligers
Gezien de uitbreiding van de werkzaamheden is VVN op zoek naar
vrijwilligers die zich als Adviseurs Bedrijven in Limburg of Oost-Brabant
willen inzetten om meer bedrijven bij verkeersveiligheid te betrekken.
VVN is de grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland op het
gebied van de verkeersveiligheid. VVN
beschouwt het onder andere als haar
taak om zoveel mogelijk bedrijven
te betrekken bij programma’s voor
veilige mobiliteit en om bijvoorbeeld
chauffeurs die beroepsmatig aan het
verkeer deelnemen te interesseren
voor ons waarderingssysteem om
schadevrij en bovenal veilig te rijden.
De vrijwilligers die VVN zoekt,
bezoeken bedrijven met programma’s
om een daadwerkelijke bijdrage
te leveren aan meer veiligheid, ze
onderhouden contact met bedrijven
in hun werkgebied, vertegenwoordigen VVN bij officiële gelegenheden
bij bedrijven, zorgen voor informatie
en voorlichting bij een bedrijf en
weten op het juiste moment de pers
te benaderen. Dit alles uiteraard
in samenwerking met collega’s en

beroepskrachten van VVN.
VVN is op zoek naar vrijwilligers met commerciële ervaring,
die vaardig zijn met de computer,
representatief zijn en andere mensen
kunnen enthousiasmeren. Vrijwilligers
van VVN moeten verder beschikken
over goede contactuele eigenschappen en in het bezit zijn van een pc
en een auto. De werkzaamheden
van een Adviseur bedrijven voor
VVN vergen ongeveer 5 dagen per
maand. VVN zorgt voor een passende
onkostenvergoeding, een verzekering,
een contract, de mogelijkheid tot het
volgen van cursussen en trainingen,
een inwerkperiode en professionele
ondersteuning.
Bent u geïnteresseerd stuur
dan een bericht naar pmdebaar@
onsbrabantnet.nl of naar r.k.smit@
ziggo.nl Voor meer algemene informatie kijk op www.vvn.nl

Open Dag Hobby Gilde
Horst e.o.
Aanstaande zaterdag presenteert Hobby Gilde Horst e.o. tijdens een
Open Dag in ’t Gasthoes te Horst hun uitgebreide aanbod aan cursussen.
Tijdens deze dag wordt een expositie met werken van cursisten gehouden en er worden diverse demonstraties gegeven zoals houtbewerken,
portrettekenen, kaarten maken, bloemschikken en computeren.
Het Hobby Gilde is een vrijwilligersorganisatie van mensen die
hun verworven kennis en vaardigheden aanbieden aan merendeels
55-plussers. Dit wordt gedaan door
middel van cursussen op sociaal,
cultureel en sportief gebied.
Er wordt een veelheid aan
cursussen gegeven, waaronder
moderne talen, beeldhouwen,
schilderen, keramisch vormen, bridge,

volleybal, computeren. Doordat de
cursusleiders zich belangeloos inzetten en het geven van cursussen als
het uitoefenen van hun hobby zien is
het mogelijk de cursusbijdrage zeer
laag te houden.
De Open Dag van Hobby Gilde
Horst e.o. wordt op zaterdag 26 maart
gehouden van 13.00 tot 17.00 uur in
’t Gasthoes te Horst. Voor meer informatie kijk op www.hobbygilde.nl
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Schutterij St. Jan plaatst
gedenkbomen OLS
Zaterdag 19 maart vanaf 12.30 uur zullen de schutters van Schutterij St. Jan uit Grubbenvorst, voorafgaand aan
hun jaarvergadering, drie bomen planten als blijvende herinnering aan het geslaagde Oud Limburgs Schuttersfeest
op 4 juli 2010 in Grubbenvorst.

Drumband
Jong Nederland Horst
feliciteert Ruud Cuijpers
Ruud Cuijpers is dit jaar tien jaar lid van drumband Jong Nederland. Op
gepaste wijze zal Ruud gehuldigd worden op de jaarlijkse voorspeelmiddag
die dit jaar plaatsvindt op 27 maart in zaal De Lange.
De voorspeelmiddag is bedoeld
voor alle leerlingen in opleiding, om
hun vaardigheden te tonen aan een
publiek van ouders, andere familieleden en vriendjes of vriendinnetjes.
Behalve voor de leerlingen, is er dit
jaar ook plaats voor de jubilaris.
Ruud kwam als 10-jarige jongen bij de drumband. Met veel
enthousiasme doorstond hij de lessen
en groeide uit tot een vaste kracht
binnen het korps. Niet alleen als lid

De eerste boom wordt aangeboden aan het dorp Grubbenvorst, als
dank aan de gehele Grubbenvorster
gemeenschap die ervoor gezorgd heeft
dat alles zo goed verlopen is. Deze
boom wordt geplaatst bij de entree
van het dorp op de hoek Kerkstraat/
Venloseweg.
De tweede boom wordt
‘aangeboden’ aan de OLS organisatie

en zal geplaatst worden nabij de
woning van de voorzitter van de
stichting OLS 2010, Servaas Huijs,
aan de Kloosterstraat. De derde
boom krijgt tenslotte een ereplaats
op het schuttersterrein van Schutterij
St. Jan aan de Kromboschweg in
Grubbenvorst. De gehele schutterij zal
hierbij geüniformeerd aanwezig zijn.
Na het planten van deze drie

heeft de drumband van Ruud mogen
profiteren, maar ook als fanatiek
vrijwilliger. Hij draagt zijn steentje bij
aan verschillende activiteiten: kampen, opleiding, potgrondactie en het
tweejaarlijks terugkerende Drumpop
dat dit jaar op 6 november in de
Mèrthal wordt gehouden.
Mensen die Ruud graag willen
feliciteren zijn welkom op zondag
27 maart vanaf 15.30 uur in zaal
De Lange te Horst.

bomen vertrekken de schutters naar
de parochiekerk van Grubbenvorst
voor de jaarlijkse schuttersmis aan het
begin van het nieuwe schietseizoen
en aansluitend zal de jaarvergadering plaatsvinden in Café de Vonkel.
Na de vergadering is er nog de
jaarlijkse feestavond, waarbij nog
even teruggeblikt zal worden op het
OLS 2010.

Tuinhuisjes • Prieeltjes • Schuurtjes • Carports • Garages

480 x 330 cm
geplaatst: € 4250,-

fel
cm, incl. lui
500 x 600
€ 7875,geplaatst:

540 x 390 cm

, geplaatst: €
6275,-

390 x 300 cm, geplaatst: € 2785,-

360 x 30

0 cm, ge

Alle soorten enkel
glas op voorraad
o.a. veiligheidsglas,
gehard glas en
gefigureerd glas.

pantone 2765 U

Uw glaszetter voor nieuwbouw en renovatie!

2510,-

www.tuinhuisjescentrum.nl
Schansweg 13, Neerkant
T (077) 466 14 43

Al onze huisjes worden in eigen
werkplaats op maat gemaakt
van geïmpregneerd hout.

* tot 1 juli 2011 alleen op arbeidsuren

Profiteer nu nog
van 6% i.p.v. 19%
*
BTW tarief!

plaatst: €

Gebr. v. Doornelaan 96

Horst

Starters opgelet!! Aan brede woonstraat gelegen tweekapper met diepe
oprit, vrijstaande garage en achterom.
Vaste trap naar 2e verdieping met
mogelijkheid voor een 4e slaapkamer.
Vraagprijs € 150.000,- k.k.
Deze woning is zaterdag 26 maart aanstaande tussen 11.00 en 15.00 uur zonder
afspraak te bezichtigen. Meer informatie vindt u op www.tulkensmakelaardij.nl.

29 maart start in
Meterik nieuwe
cursus Nederlands
voor Poolse
medewerkers.
Info.06-21978311

pantone 2935 U

Massenweg 12, 5962 NE Horst
T 077-3985863 - M 06-53294711 - E glasko@home.nl

www.tulkensmakelaardij.nl
Vlinderveld 7 | 5721 PX | Asten
 (0493) 84 44 60

www.Bernadeta.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.

Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik
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.

Marian Janssen-Hendrikx
Tijdens een wandeling in het buitengebied van Horst ontmoet onze
HALLO-verslaggever Marian Janssen-Hendrikx. Ze maakt met haar echtgenoot een lentewandeling en ze geniet zichtbaar van de aangename
temperaturen. Marian Janssen-Hendrikx wordt deze week Geplukt.

Een bioscoop
mis ik wel
De actieve en sportieve vrouw
woont graag in Horst. “Horst heeft
alles wat je nodig hebt om een leuk
leven te leiden en het is toch een dorp
gebleven. En er is nu eindelijk een
leuke kern met veel terrasjes en er zijn
leuke winkels. Bovendien is er in de zomerdag altijd wel wat te beleven”, zegt
ze. Het enige wat Marian mist in Horst
is een bioscoop. Een specifiek mooi
plekje in Horst wil ze niet benoemen
omdat er veel mooie plekjes zijn. Maar
na enig aandringen, zijn de Schadijker
bossen en het uitzicht op de Meterikse
molen bij zonsondergang toch wel
favoriet.
Marian heeft een hekel aan zinloze
vernielingen en het dumpen van aller-

Crème brulee
van caramel
Benodigdheden:
375 gram ongezoete room
125 gram melk
125 gram eigeel gepasteuriseerd
90 gram suiker
1 vanille stokje
20 gram rietsuiker
Bereiding:
Voor de caramel
· Doe 200 gram suiker in een
steelpan en voeg hier het water aan
toe zonder er in te roeren;
· zet op middelhoog vuur tot de
suiker caramel wordt;
· let er op dat er niet geroerd wordt
in de suiker en dat de caramel niet
te donker wordt;
· blus de caramel af met de room en
kook dit tot het geheel een
homogene emulsie is;
· haal de pan van het vuur.
Crème brulee
· Doe de melkroom en de suiker in
een kookpan;
· pak het vanille stokje en snij deze
door de helft zodat je het merg
eruit kan schrapen;
· schraap het merg eruit en voeg dit
toe bij de room;
· doe het eigeel in een grote kom
met een garde;
· breng de massa aan de kook;
· als het kookt voeg het snel bij het
eigeel en blijf voortdurend roeren,
gedurende 30 seconden;
· nu heb je een iets dikkere massa en
is het gebonden door het eigeel;
· voeg nu door deze massa de
caramel toe. Doe dit naar eigen
inzicht en smaak om de juiste
smaak te krijgen;
· stort deze massa in crème brulee
bakjes;
· doe dit in een hetelucht oven op
100°C circa 25 minuten;
· je kunt de massa controleren door
met een tandenstoker in de massa
te prikken. Zodra er niks aan de
prikker blijft zitten is je product
klaar;
· laat dit circa twee uur afkoelen in
de koeling;
· als laatste kunt u de rietsuiker erop
dresseren en afbranden met een
crème brulee brander.

Daarnaast verzorg ik regelmatig volleybalprojecten op diverse scholen in
Horst aan de Maas. Dit doe ik vanuit de
Nederlandse Volleybal Bond”, aldus de
sportliefhebster.
Het mag dan ook geen wonder
heten dat een van haar grootste
hobby’s volleybal is. Maar ook tennis
en muziek vormen een belangrijke
invulling van haar vrije tijd. “Ik ben bij
de Koninklijke Harmonie van Horst en
heb daar dertig jaar hoorn gespeeld.
Sinds een paar jaar ben ik overgestapt
op bariton en dat bevalt me ook wel.
Verder ben ik binnen de harmonie
actief bij de jeugdopleidingcommissie.
Als er dan nog tijd overblijft, ga ik vaak
samen met Henk wandelen, fietsen of
op vakantie”, zegt de van oorsprong in
Grubbenvorst geboren Marian.

Marian Janssen-Hendrikx is 51 jaar
oud en getrouwd met Henk Janssen
(54). Ze wonen in Horst en samen
hebben ze drie kinderen: een dochter
en twee zonen. Dochter Mieke is 27
jaar oud en Bart is 25. Ruud is met 22
jaar de jongste van de drie. Marian
is een druk baasje en heeft van haar
hobby haar werk kunnen maken. Zij
werkt drie middagen bij TNT Post en
daarvoor legt ze de nodige kilometers
per fiets af. Ze fietst graag en dat is ook
de reden waarom ze haar werk als een

betaalde hobby ervaart. Marian is altijd
wel in beweging, stilzitten is er niet of
nauwelijks bij.

Volleybal
is haar lust en leven
“Ik ben iemand met een actief
karakter”, zegt de sportieve vrouw. “Ik
geef bewegingslessen voor ouderen bij
Synthese en bij Hosema. Ook verzorg
ik nogal wat trainingen voor de jeugd
van de Horster volleybalclub Hovoc.
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Oplossing vorige week:

8

5

1

2

3
3

5

2

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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RIX LIMERICK
Dát moëi-je kastiël doa in de bôs,
Is wiet bekend geluuf dát ma grôs.
Ut goan verbouwe,
Mot ik um rouwe,
Lot os alde Ruïne toch ens mit rôs.

In the picture deze week:
3 voor

4
2

Haar liefde voor wandelen, fietsen
en de natuur is terug te vinden in haar
vakantiebestemming. “Ik ga graag naar
landen met een rijke natuur. Zo ben
ik naar Canada op vakantie geweest
vanwege de natuur en de in het wild
levende dieren. Ook de rust en de
ruimte die er te vinden is, spreekt mij
erg aan”, licht ze haar favoriete vakantieomgeving toe.
Uitgaan in Horst doet Marian niet
meer zo vaak. “Maar bij goed weer willen we wel graag een terrasje pikken
na een lekkere wandeling of fietstocht”, zegt ze. Op de vraag wat een
goede vriend of vriendin altijd tegen
haar mag zeggen antwoordt ze: “De
waarheid. En natuurlijk: ‘Zin in koffie’?”
Het interview zit er bijna op en Marian
wordt een beetje ongeduldig. “Ik moet
nog een training doen met de jeugd
en ik wil niet te laat komen. Misschien
is het wel een leuk idee om daar een
mooie foto van te maken”, oppert ze.
Zo gezegd zo gedaan en even later
staat Marian tussen haar pupillen in de
sporthal waar ze zichtbaar geniet van
haar grote hobby: volleybal.

KAISERBRÖTCHEN

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.

7

Veel fietsen en
wandelen

HALLO van afgelopen week: Mogelijke herbouw voorburcht Kasteelruïne

PUZZEL
6

lei rommel in de natuur, van snoeppapiertjes tot hele afvalzakken. We
mogen haar alleen voor een het maken
van een mooie verre reis midden in de
nacht wakker maken. Haar favoriete
tv-programma’s zijn het nieuws, informatieve programma’s en de soapserie
Goede Tijden Slechte Tijden. Ze kijkt
zeker niet naar films waarin geweld
voorkomt.
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ZACHTE WITTE
BROODJES

6 voor

MUESLI BOL

nú

€ 1,00

€ 2,00
€ 3,00

Wegens succes geprolongeerd:

SCHADIJKER VLAAI

€ 6.95

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
24 maart 2011
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Commissie Ruimte 29 maart 2011
De Commissie Ruimte vergadert op dinsdag 29 maart 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 Ruimte 22 februari 2011
• Informatie over het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
• Actuele ontwikkelingen Park de Peelbergen
• Technische behandeling van de raadsvoorstellen voor de raadsvergadering van 12 april 2011
Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening vormen en wilt u
daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op dinsdag 29 maart 2011 vanaf 20.00 uur.
U bent van harte welkom!

Vaststelling
Winkeltijdenverordening
De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft op 15 maart 2011 de Winkeltijdenverordening
gemeente Horst aan de Maas met bijbehorende toelichting en kaarten van de winkelgebieden
Grubbenvorst, Horst en Sevenum, vastgesteld. De verordening treedt in werking op 25 maart 2011
(de dag na die van de bekendmaking).
De verordening geeft een regeling voor het openstellen van winkels op zon- en feestdagen en is een
uitwerking van de Winkeltijdenwet. Deze verordening komt in de plaats van de winkeltijdenverordeningen van de voormalige gemeenten Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum en Sevenum.
De nieuwe verordening bevat ondermeer de toeristische bepaling waarmee de gemeenteraad aan
een aantal categorieën winkels vrijstelling verleent van het verbod uit de Winkeltijdenwet om winkels
op zon- en feestdagen geopend te hebben. Dit in verband met de toeristische aantrekkingskracht van
de gemeente. Hierdoor ontstaat voor deze categorieën de mogelijkheid om 52 zon- en feestdagen per
jaar geopend te zijn.
De verordening en alle bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 maart 2011 gedurende zes
weken voor een ieder ter inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in
Horst. Ook zijn genoemde stukken te raadplegen op de website van de gemeente Horst aan de Maas
op het adres www.horstaandemaas.nl >Gemeentehuis >Gemeenteraad >De gemeenteraad vergadert >Gemeenteraad vergadert >2011 >maart onder agendapunt 7.
Tegen het bepaalde in artikel 9, eerste lid, van de verordening (toerismebepaling) kan degene wiens
belang hier rechtstreeks bij betrokken is binnen zes weken, ingaand op 25 maart 2011,
een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad van Horst aan de Maas.
Een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. De indiener van een bezwaarschrift kan tevens, indien onverwijlde spoed dat vereist, om een voorlopige voorziening vragen bij de
voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven,
Postbus 20021, 2500 AE Den Haag. In dat geval is griffierecht verschuldigd.
Horst, 24 maart 2011.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Gezondheid! Limburg
Lekker leven en toch gezond?
Gezondheid! Limburg, een nieuw online gezondheidsprogramma, kan u hiermee helpen. Na het
invullen van een aantal korte vragen over voeding, beweging, roken en alcohol krijgt u een persoonlijk
gezondheidsoverzicht.

Welk afval wordt de komende tijd
opgehaald?
Welk afval wordt de komende tijd opgehaald?
Vrijdag 25 maart
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Kronenberg,
Meterik, Sevenum
Zaterdag 26 maart
• Inzameling oud papier America, Horst-Noord,
Lottum, Meerlo, Meterik, Swolgen, Tienray
• Inzameling oude metalen Norbertusparochie,
Meterik
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Maandag 28 maart
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Lottum-Noord
Dinsdag 29 maart
• Inzameling restafval omgeving GrubbenvorstNoord, Lottum-Zuid
Woensdag 30 maart
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg, Sevenum
• Inzameling gft-afval Meerlo, Swolgen, Tienray

Donderdag 31 maart
• Inzameling restafval omgeving Melderslo,
Horst-Zuid
Vrijdag 1 april
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
• Inzameling oud papier Grubbenvorst
(11.00-18.00 uur)
Zaterdag 2 april
• Inzameling oud papier Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst
(09.00-12.00 uur)
• KGA gemeentewerken 10.00-14.00 uur (alleen
voormalige gemeente Horst aan de Maas)
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur (alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
• STORL-inzameling
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen met
de gemeente, 077 – 477 97 77 of raadpleeg:
www.horstaandemaas.nl.

Afval algemeen
Afvalcontainers
• De afvalcontainers dienen uiterlijk 07.00 uur aan de openbare weg te staan.
Inzameling tuinafval
• Iedere zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur kan er door inwoners van de voormalige gemeente
Horst aan de Maas tuinafval gebracht worden naar gemeentewerken, Americaanseweg 43.
Het tuinafval dient zelf afgeladen te worden, denk eraan het benodigde gereedschap daarvoor ook zelf mee te brengen.
• De burgers van de voormalige gemeente Sevenum en Meerlo, Tienray en Swolgen kunnen
hun tuinafval brengen naar het milieustation in Venlo, respectievelijk Venray. Zie hiervoor de
informatie in de gemeentegids op blz. 23 tot en met 33.
Inzameling klein gevaarlijk afval (kga)
• Iedere eerste en derde zaterdag van de maand van 10.00 tot 14.00 uur kan er door inwoners
van de voormalige gemeente Horst aan de Maas klein gevaarlijk afval gebracht worden naar
de chemokar bij gemeentewerken.
• De burgers van de voormalige gemeente Sevenum en Meerlo, Tienray en Swolgen kunnen
hun kga brengen naar het milieustation in Venlo, respectievelijk Venray. Zie hiervoor de informatie in de gemeentegids op blz. 23 tot en met 33.
Inzameling plastic
• Zet de zakken goed zichtbaar aan de weg, om wegwaaien te voorkomen de lussen aan elkaar
binden.
Om voor burgers van de voormalige gemeente Horst aan de Maas te kunnen zien onder welke afvalroute u valt kunt u de kalender 2010 raadplegen (zie stratenregister).

Bekendmaking beleidsregels
gemeentelijk belastingverordeningen 2011
Burgemeester en Wethouders van gemeente Horst aan de Maas maken bekend, dat in haar vergadering
van 15 maart 2011, de volgende beleidsregels zijn vastgesteld:
1. Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 2011.
2. Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2011.
3. Beleidsregels voor het aanwijzen van een woz-belanghebbende in een keuzesituatie.
4. Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen 2011.

Gratis persoonlijk advies
Ook ontvangt u een persoonlijk gezondheidsadvies, met tips om stap voor stap gezonder te gaan
leven. Geen extreme veranderingen, maar eenvoudige aanpassingen binnen uw huidige leefstijl. Dit
advies is geheel gratis en vrijblijvend en u ontvangt het gemakkelijk via uw eigen computer.

Alle beleidsregels zijn opgenomen in het publicatieregister gemeentelijke belastingen. Dit publicatieregister is gratis ter inzage bij het cluster woz van de gemeente Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6
in Horst.
Een ieder kan op verzoek, tegen betaling van leges een afschrift verkrijgen van de genoemde beleidsregels. De beleidsregels zijn ook in te zien op, of te downloaden van, de gemeentelijke website,
www.horstaandemaas.nl.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de medewerk(st)ers van de cluster woz.

Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.gezondheidlimburg.nl
Gezondheid! Limburg is een initiatief van de Universiteit Maastricht, de GGD Limburg-Noord
en de GGD Zuid-Limburg.

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

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag melding besluit glastuinbouw
op het perceel gelegen aan de Molengatweg 4 te
Horst, ingekomen 14 maart 2011
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend
Aanvraag omgevingsvergunning:
• Het verbouwen van een garage tot een speelkamer op het perceel gelegen aan de Jacob
Poelsweg 24 te America, ingekomen 15
maart 2011.
• Het aanpassen van de fundering op het
perceel gelegen aan de Patersstraat 4 te
Evertsoord, ingekomen 11 maart 2011.
• Het plaatsen van een terrasoverkapping en
een dakkapel op het perceel gelegen aan de
Helenaveenseweg 34 te Griendtsveen,
ingekomen 20 maart 2011.
• Het uitbereiden van een woning en het
verbouwen van een bestaande berging op het
perceel gelegen aan de St. Barbarastraat 19 te
Griendtsveen, ingekomen 15 maart 2011.
• Het slopen van een bestaande schuur op
het perceel gelegen aan de Horsterweg 51 te
Grubbenvorst, ingekomen 14 maart 2011.
• Het slopen van een noodgebouw op het
perceel gelegen aan de Stationsstraat 125 te
Hegelsom, ingekomen 16 maart 2011.
• Het plaatsen van een dakkapel en vernieuwen
dakgoten en overstekken op het perceel gelegen aan de Blauwververstraat 29 te Horst,
ingekomen 15 maart 2011.
• Het slopen van een varkensstal op het perceel
gelegen aan de Hombergerweg 84 te Lottum,
ingekomen 14 maart 2011.
• Het oprichten van 8 eengezinswoningen op het perceel gelegen aan de hoek
Swolgenseweg-Leemberg te Meerlo, ingekomen 17 maart 2011.
• Het oprichten van luchtwassers en de daarbij
behorende luchtkanalen op het perceel
gelegen aan de Blaktweg 12a te Melderslo,
ingekomen 16 maart 2011.
• Het tijdelijk plaatsen van een woonunit op het
perceel gelegen aan de Crommentuynstraat
47 te Meterik, ingekomen 15 maart 2011.
• Het verwijderen van asbesthoudende platen
van het dak van een loods en losliggende
platen op het perceel gelegen aan de Steeg 18
te Sevenum, ingekomen 14 maart 2011.
• Het oprichten van een ligboxenstal voor
melkkoeien op het perceel gelegen aan de
Schatbroekdijk 5 te Sevenum, ingekomen 16
maart 2011.
• Het maken van in- en uitritten op het werkterrein Greenportlane te Sevenum, ingekomen 21 maart 2011.
• Het aanbouwen van een erker op het
perceel gelegen aan de Schepersstraat 14 te
Sevenum, ingekomen 16 maart 2011.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend
Verleende bouwvergunning 1e fase
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende bouwvergunning is
verleend:
• Het uitbreiden van een pluimveestal/mestcontainer op het perceel gelegen aan de
Lorbaan 19 te America.
Bovengenoemde bouwvergunning is
verstuurd op 24 maart 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
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende bouwvergunning is
verleend:
• Het oprichten van een bedrijfspand op het
perceel gelegen aan de Spoorstraat 61 te
Tienray.
Bovengenoemde bouwvergunning is verstuurd op 24 maart 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 met
afwijking
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende omgevingsvergunning
is verleend:
• Het oprichten van een berging op het perceel
gelegen aan de Pastoor Jeuckenstraat 11 te
America, met toepassing van art. 2.12 lid 1
sub a onder 2º Wabo juncto bijlage II art. 4,
lid I sub a.
• Het oprichten van een tuinhuisje op het
perceel gelegen aan de Blauwververstraat 28
te Horst met toepassing van art. 2.12 lid 1 sub
a onder 2º Wabo juncto bijlage II art. 4, lid I
onder a bijlage II Bor.
Bovengenoemde omgevingsvergunningen zijn verstuurd op 24 maart 2011.
Bezwaarclausule
Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking, bezwaar worden aangetekend bij
burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA te
Horst. De beschikking treedt in werking nadat
de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
niet. Hebben u of derde belanghebbenden er
veel belang bij dat dit besluit niet in werking
treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd, bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank Roermond, Postbus 950, 6040 AZ
te Roermond. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking
pas in werking nadat hierover een beslissing is
genomen.
Verleende omgevingsvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende omgevingsvergunning
is verleend:
• Het verbouwen van een berging op het perceel
gelegen aan de Lisdodde 30 te America.
• Het slopen van een open schuur en een kas
op het perceel gelegen aan de Broekstraat 1 te
Broekhuizenvorst.
• Het plaatsen van een nieuwe verdieping op het
perceel gelegen aan de Gebr. v. Doornelaan 29
te Horst.
• Het oprichten van een tuinafscheiding op
het perceel gelegen aan de Afhangweg 2a te
Horst.
• Het oprichten van een tuinhuisje op het
perceel gelegen aan het St. Antoniuspark 13 te
Horst.
• Het slopen van twee oude loodsen en het
bouwen van een geheel nieuwe loods op het
perceel gelegen aan de Reindonckweg 10 te
Kronenberg.
• Het oprichten van een garage/loods op het
perceel gelegen aan de Swolgensedijk 21 te
Melderslo.
Bovengenoemde omgevingsvergunningen zijn verstuurd op 24 maart 2011.
Verleende omgevingsvergunning van
rechtswege
• Het bouwen van een jongveestal op het perceel
gelegen aan de Dorperpeelweg 4 te America.

Bovengenoemde omgevingsvergunning is
verstuurd op 24 maart 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 sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende sloopvergunning is
verleend:
• Het slopen van een opfokzeugenstal met een
opslagruimte en een guste en dragende zeugen- en biggenstal, op het perceel gelegen aan
de Campagneweg 8 te Meterik.
Deze vergunning is verstuurd op 24
maart 2011.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit
is betrokken kan ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht daartegen bij het College van
burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas een bezwaarschrift indienen, binnen zes
weken na de dag van verzending van de betreffende sloopvergunning. Een bezwaarschrift
schorst de werking van de vergunning niet. De
indiener van een bezwaarschrift kan tevens
de voorzieningenrechter bij de Rechtbank
Roermond (Sector bestuursrecht, Postbus 950,
6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn
kosten verbonden.
Over de sloopvergunning kunt u inlichtingen
inwinnen bij de afdeling Vergunningen.
Weigering omgevingsvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende omgevingsvergunning
is geweigerd:
• Het plaatsen van 3 vlaggenmasten op het
perceel gelegen aan de St. Barbarastraat 35 te
Griendtsveen.
• Het oprichten van een carport op het perceel
gelegen aan de Nieuwstraat 150 te Horst.
• Het plaatsen van een carport en het wijzigen
van de inrit op het perceel gelegen aan de
Schoutstraat 10 te Sevenum.
Bovengenoemde weigeringen zijn verstuurd op 24 maart 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, 24 maart 2011.
De burgemeester,
Ir. C.H.C. van Rooij.

Milieu
Beschikking intrekking omgevingsvergunning milieu wet algemene bepalingen
omgevingsrecht.
Bij Burgemeester en wethouders is het verzoek
tot intrekking van de omgevingvergunning

milieu binnengekomen. Zij willen meewerken
aan het intrekken van deze omgevingsvergunning. Het betreft de volgende beschikking:
Bedrijfsactiviteiten: Fokzeugenbedrijf
Aanvrager:
G. Nooyen en Zn Bv
Adres inrichting:
Drie Kooienweg 16 a
Evertsoord
Datum aanvraag: 20 december 2010
Betreft:
omgevingsvergunningintrekking
Beschikking maatwerkvoorschriften in
het kader van het activiteitenbesluit
Bij Burgemeester en wethouders is een verzoek tot het stellen van maatwerkvoorschriften in het kader van het activiteitenbesluit
binnengekomen. Het verzoek ziet toe op de
milieuaspecten geluid, het aantal verkeersbewegingen en de opslag brandstof. Het verzoek
tot het nemen van maatwerkvoorschriften
wordt afgewezen.
Aanvrager:
Mr. A.C.A.M.van Hest
namens omwonenden
Lavendellaan 54 te
Griendtsveen
Adres:
Lavendellaan 54 te
Griendtsveen
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 25 maart 2011
tot en met 5 mei 2011. U kunt de betreffende
stukken inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in
Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het
gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 20.00
uur en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00
uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie of
wanneer u de stukken op een ander tijdstip
wilt inzien, kunt u het beste contact opnemen
met de heer J. Huijs van team Vergunningen
bereikbaar onder nummer 077- 477 97 77.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden die ten aanzien van het
eerder hiervoor opgestelde ontwerpbesluit
(tijdig) zienswijzen hebben ingediend alsmede
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten dat zij met betrekking
tot het ontwerpbesluit geen dan wel niet tijdig
een zienswijze hebben ingebracht, kunnen
tegen dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Maastricht,
sector bestuursrecht, Postbus 1988, 6201
BZ Maastricht. De termijn voor het indienen
van een beroepschrift is zes weken en deze
termijn vangt aan met ingang van de dag na
die waarop het besluit ter inzage is gelegd
(artikel 6:8, lid 4 Awb). Het indienen van een
beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. Indien onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen, dat vereist, kan
gelijktijdig met het indienen van het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Maastricht, Postbus 1988,
6201 BZ Maastricht.
Bekendmaking ontwerpbeschikking
milieuvergunning in het kader van de
Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een
aanvraag om milieuvergunning binnengekomen. Zij zijn van plan deze milieuvergunning
te verlenen en hebben in eerste instantie
een ontwerpbeschikking opgesteld. In het
belang van de bescherming van het milieu
zijn in de ontwerpbeschikking voorschriften opgenomen. Het betreft de volgende
ontwerpbeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: Pluimveebedrijf
Aanvrager:
Heidehof BV
Adres inrichting:
De Cocq van
Haeftenstraat 46
Betreft:
WM milieuvergunning 8.4
Revisievergunning
Datum aanvraag: 29 september 2010
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage van 25
maart 2011 tot en met 5 mei 2011. U kunt
de betreffende stukken inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis aan het

Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden
van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het gemeentehuis: maandag
van 8.00 tot 20.00 uur en dinsdag tot en met
vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer
informatie of wanneer u de stukken op een
ander tijdstip wilt inzien, kunt u het beste
contact opnemen met de heer J. Huijs van
team Vergunningen bereikbaar onder nummer
077-477 97 77.
Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de inzage termijn
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over
de ontwerpbeschikking naar voren brengen.
Het indienen van zienswijzen per email is
vooralsnog niet mogelijk. U kunt uw schriftelijke zienswijzen richten aan Burgemeester
en wethouders. Voor het inbrengen van uw
mondelinge zienswijze dient u een afspraak
te maken via de heer J. Huijs van team
Vergunningen. Wanneer u het niet op prijs
stelt dat uw persoonlijke gegevens bekend
worden dan kunt u dat aangeven in uw brief
waarin u uw zienswijzen weergeeft.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de
zienswijzen bij het nemen van een definitief besluit. Het instellen van beroep is
slechts mogelijk voor belanghebbenden. Een
belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan
worden verweten dat hij/zij geen zienswijze
tegen de ontwerpbeschikking naar voren heeft
gebracht, kan geen beroep instellen. Uit de
bestuurspraktijk blijkt vooral dat beroep kan
worden ingesteld als ook zienswijzen tegen de
ontwerpbeschikking zijn ingediend.
Bekendmaking melding (8.40 Wm) in
het kader van de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet vereist. Voor deze inrichtingen
gelden algemene regels, die nodig zijn ter
bescherming van het milieu. Dergelijke inrichtingen zijn wel verplicht om hun activiteiten te
melden. Deze melding dient Burgemeester en
wethouders bekend te maken. Daarom maken
zij bekend dat bij hen is binnengekomen:
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
3 maart 2011
Betreft:
WM Melding 8.40
melding besluit
landbouw
Aanvrager:
E.P.M. Billekens
Adres Inrichting: Peelstraat 30
Kronenberg
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 25 maart 2011 tot en
met 21 april 2011. U kunt de betreffende
stukken inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in
Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het
gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00
uur en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00
uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie of
wanneer u de stukken op een ander tijdstip
wilt inzien, kunt u het beste contact opnemen
met de heer J. Huijs van team Vergunningen
bereikbaar onder nummer 077-477 97 77.
Horst, 24 maart 2011.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Wet ruimtelijke ordening
Projectbesluit ex art. 3.10 Wro en
verleende bouwvergunning voor de
verbouw van een langgevelboerderij aan
de St. Jorisweg 24 te Hegelsom
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend dat zij een bouwvergunning hebben verleend en op grond van artikel
3.10 Wet ruimtelijke ordening een projectbesluit hebben vastgesteld voor:

• De verbouw van een langgevelboerderij aan
de St. Jorisweg 24 te Hegelsom, op het perceel
kadastraal bekend gemeente Horst, sectie T,
nummer 914.
Belanghebbenden die ten aanzien van het
ontwerpprojectbesluit en het ontwerpbesluit
tot verlening van de bouwvergunning (tijdig)
zienswijzen hebben ingediend alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat zij met betrekking tot het
ontwerpprojectbesluit en het ontwerpbesluit tot
het verlenen van de bouwvergunning geen dan
wel niet tijdig een zienswijze hebben ingebracht,
kunnen tegen dit projectbesluit en de bouwvergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Roermond, sector bestuursrecht,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond. De termijn
voor het indienen van een beroepschrift is zes
weken en deze termijn vangt aan met ingang van
de dag na die waarop het projectbesluit en de
verleende bouwvergunning ter inzage zijn gelegd
(artikel 6:8, lid 4 Algemene wet bestuursrecht).
Het indienen van een beroepschrift schort de
werking van het projectbesluit en de bouwvergunning niet op. Indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan
gelijktijdig met het indienen van het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Roermond, Postbus 960, 6040
AZ Roermond.
Het besluit tot vaststelling van het projectbesluit
en de verlening van de bouwvergunning wordt
openbaar bekend gemaakt. De kennisgeving
van het projectbesluit en de bouwvergunning
wordt overeenkomstig artikel 3.11, lid 2 Wet
op de ruimtelijke ordening juncto artikel 3.8,
lid 3 Wet op de ruimtelijke ordening geplaatst
in het gemeentelijk huis-aan-huisblad, in de
Staatscourant en op de gemeentelijke website
(www.horstaandemaas.nl).
Het projectbesluit en de bouwvergunning met
bijbehorende stukken liggen met ingang van
25 maart 2011 tot en met 5 mei 2011 ter inzage
in de informatiehoek van het gemeentehuis,
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden
van de informatiehoek zijn van maandag 08.00 –
20.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag van
08.00 – 17.00 uur.
Het projectbesluit en de bouwvergunning en de
daarbij behorende stukken zijn tevens te raadplegen op de gemeentelijke website en op www.
ruimtelijkeplannen.nl.
Het projectbesluit en de bouwvergunning treden
overeenkomstig artikel 3.8, lid 5 Wet op de ruimtelijke ordening in werking met ingang van de dag
na afloop van de beroepstermijn. De bouwvergunning is pas onherroepelijk als er na het verstrijken
van de beroepstermijn van zes weken geen beroep
is ingesteld.
Projectbesluit ex art. 3.10 Wro functiewijziging bedrijfspand Industriestraat 17 c.a. in
Horst en aanleg van parkeervakken aan de
Industriestraat in Horst.
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas, maken bekend dat zij een projectbesluit
ex artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening hebben vastgesteld waarmee het bestemmingsplan
“Industrieterrein Horst” buiten toepassing wordt
gelaten ten behoeve van:
• het gebruik van het gehele pand met de adressen Industriestraat 17-17A en Nijverheidsstraat
5-7 in Horst, als showroom/meubeltoonzaal,
alsmede voor het realiseren van parkeerplaatsen in de groenstrook gelegen aan de
Industriestraat, kadastraal bekend (delen van
de percelen) gemeente Horst, sectie C, nummer
3408 en sectie M, nummer 1682, plaatselijk
bekend Industriestraat te Horst.
Belanghebbenden die ten aanzien van het eerder
hiervoor opgestelde ontwerp-projectbesluit
(tijdig) zienswijzen hebben ingediend alsmede
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten dat zij met betrekking tot het
ontwerp-projectbesluit geen dan wel niet tijdig
een zienswijze hebben ingebracht, kunnen tegen
dit projectbesluit een gemotiveerd beroepschrift

indienen bij de rechtbank Roermond, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken en deze termijn vangt
aan met ingang van de dag na die waarop het
projectbesluit ter inzage is gelegd (artikel 6:8,
lid 4 Awb).
Het indienen van een beroepschrift schort de
werking van het projectbesluit niet op.
Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan gelijktijdig met
het indienen van het beroepschrift een verzoek
om voorlopige voorziening worden ingediend
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Roermond, Postbus 960, 6040 AZ Roermond.
Het besluit tot vaststelling van het projectbesluit wordt openbaar bekend gemaakt.
De kennisgeving van het projectbesluit wordt
overeenkomstig artikel 3.11, lid 2 Wro, juncto
artikel 3.8, lid 3 Wro geplaatst in het gemeentelijk huis-aan-huis blad, in de Staatscourant en
op de gemeentelijke website
(www.horstaandemaas.nl).
Het projectbesluit met bijbehorende stukken
liggen met ingang van 25 maart 2011 tot en met
5 mei 2011 ter inzage in de informatiehoek van
het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in Horst.
De openingstijden van de informatiehoek zijn
van maandag 08.00-12.00 uur en van 14.0020.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag
van 08.00-12.00 uur.
Het projectbesluit en de daarbij behorende
stukken zijn tevens te raadplegen op de gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het projectbesluit treedt overeenkomstig artikel 3.8, lid 5 Wro in werking met ingang van de
dag na afloop van de beroepstermijn.
Wijziging bestemmingsplan ex artikel
3.6, lid 1, sub a Wro
Het college van burgemeester en wethouders
van Horst aan de Maas maakt bekend dat
er een ontwerp-besluit tot wijziging van het
bestemmingsplan ‘Buitengebied’ gemeente
Meerlo-Wanssum ter inzage ligt voor:
• het wijzigen van de bestemming ‘Agrarische
doeleinden, gebied met landschappelijke en
natuurwaarden Aln’ in ‘Agrarische doeleinden, bouwperceel A(b)’ ten behoeve van de
verplaatsing van het varkensbedrijf gevestigd
aan de Dorpbroekstraat 39 in Meerlo naar de
locatie aan de Holstraat, op de hoek met de
Postbaan, in Meerlo, op het perceel kadastraal
bekend gemeente Meerlo, sectie H, nummers
20, 21, 22 en 23, plaatselijk bekend Holstraat
(ong.) in Meerlo.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens
om met toepassing van artikel 3.6, lid 1, sub
a Wet ruimtelijke ordening het ter plaatse
geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ gemeente Meerlo-Wanssum te wijzigen teneinde
de bestemming ‘Agrarische doeleinden, bouwperceel A(b)’ toe te kennen.
Het ontwerp-besluit tot wijziging van het
bestemmingsplan ‘Buitengebied’ gemeente
Meerlo-Wanssum ligt met ingang van vrijdag
25 maart 2011 conform afdeling 3.4 Algemene
wet bestuursrecht gedurende een periode van
zes weken voor een ieder tijdens de kantooruren ter inzage in het gemeentehuis van de
gemeente Horst aan de Maas, Wilhelminaplein
6 te Horst.
Gedurende deze termijn van zes weken kan een
ieder tegen het ontwerp-besluit schriftelijk of
mondeling zienswijzen indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas. Overeenkomstig het bepaalde in artikel
1.2.1 Besluit ruimtelijke ordening kan het ontwerp-besluit tot wijziging van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ gemeente Meerlo-Wanssum
ook worden geraadpleegd op de gemeentelijke
website www.horstaandemaas.nl.
Horst, 24 maart 2011.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Verkeer
Ontwerp onttrekken aan het openbaar
verkeer pad Melderslo
Burgemeester en wethouders maken bekend dat
zij voornemens zijn: het pad langs het pand St.
Odastraat 30 te Melderslo, kadastraal bekend
onder Horst B 5570, te onttrekken aan het openbaar verkeer.
De stukken die betrekking hebben op deze
publicatie liggen met ingang van 24-3-2011
gedurende 6 weken ter inzage, elke werkdag van
08.00 tot 17.00 uur en op elke maandag van
8.00 tot 20.00 uur in de informatiehoek van het
gemeentehuis.
Zienswijzen kunnen tot het einde van de
inzagetermijn, schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend. Voor mondelinge
zienswijzen kunt u contact opnemen met het
cluster Ruimtelijke Ontwikkeling tel. (077)477
94 67. Na afloop van de inzagetermijn nemen
Burgemeester en Wethouders een definitief
besluit. Let op: U kunt alleen beroep tegen dit definitieve besluit instellen, als u zienswijzen heeft
ingebracht tegen het ontwerpbesluit.
Horst, 24 maart 2011.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Bekendmaking APV /
Bijzondere Wetten
De volgende aanvrage(n) liggen ter inzage
Evenementenvergunning
• VC Altied Dorst voor het organiseren van WK
Vette Haas en feestavond op 16 en 17 april 2011
op het adres Jacob Poelsweg 34 te America;
• OJC Merlin voor het organiseren van
Merlinpop op zondag 24 april 2011 op het terrein van OJC Merlin, Peschweg 1 te Meerlo;
• OJC Gaellus voor het organiseren van Gaellus
Open Air op zondag 12 juni 2011 op het grasveld langs gebouw OJC Gaellus, Bernadettelaan
10a te Tienray;
• Oranje Comité Sevenum voor het organiseren
van Koninginnedagactiviteiten op 30 april 2011
op het Raadhuisplein in Sevenum;
• Melderslose KennedyMars voor het organiseren van vlooienmarkt – open podium en wandel- en fietstochten op 19, 20 en 21 augustus
2011 in Melderslo en regio;
• Eeri, voor het organiseren van een braderie op
zondag 3 april 2011 vanaf de Gasthuisstraat
richting centrum Horst;
• Gezamenlijke Horeca Sevenum voor het organiseren van een koninginnedagactiviteit op 29
en 30 april 2011 op het Marktplein te Sevenum;
• Knopsclay voor het organiseren van een
Keramiekfestival op 12 en 13 juni 2011 op de
locatie Ulferhoek 25 te Sevenum;
• OJC Canix voor het organiseren van het
muziekfestival Weistock festival op 18 en 19
juni 2011 nabij de rijhal aan de Stokterweg te
Lottum;
• OJC Gaellus voor het organiseren van Kidsfun/
Koninginnedag op 30 april 2011 aan de
Bernadettelaan 10a te Tienray;
• Stichting “De Slag om Gelre” voor het organiseren van een middeleeuwsfestival op 13, 14 en 15
mei 2011 op Kasteelpark Ter Horst/ ruiterterrein te Horst;
U kunt de betreffende stukken inzien van 25
maart 2011 t/m 8 april 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.
Tijdelijke verkeersmaatregelen
Wijsneuzendag
In verband met door St. de Peelkabouters te
organiseren Wijsneuzendag op zondag 3 april
2011 word er naast de Mèrthal op een gedeelte
van de Gasthuisstraat een wegafsluiting ingesteld
van vrijdag 1 april 2011 vanaf 08.00 uur t/m
maandag 4 april 2011 tot 18.00 uur.
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RAADSFEITEN
EDITIE 24 MAART 2011

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

Twitter met
de gemeenteraad

De raadsvergadering
van 15 maart 2011

De gemeenteraad informeert u – zoals u gewend bent – via weekblad Hallo Horst aan de Maas,
het programma Raad en Daad, de website www.horstaandemaas.nl, etc. En sinds de laatste
raadsvergadering op 15 maart hebt u de raad kunnen volgen via www.twitter.com/RaadHadM.
Tweets (zo heten twitterberichten) rechtstreeks vanuit de raadzaal. Hieronder ziet u daarvan
enkele voorbeelden

Op dinsdag 15 maart 2011 vond een openbare vergadering van de gemeenteraad plaats. De volgende
punten kwamen aan de orde.

RaadHadM Gemeenteraad HadM
Nota Reserves en Voorzieningen 2011
werd geamendeerd vastgesteld.
16 Mar

RaadHadM Gemeenteraad HadM
Raad stelt kadernota accommodatiebeleid
unaniem vast.
16 Mar

RaadHadM Gemeenteraad HadM
Vereniging Behoud De Parel gaf een uitgebreide
toelichting op het ingediende burgerinitiatief
Gezondheid Eerst. Nu moet de raad beslissen.
15 Mar

Zoals u ziet snelle, korte, krachtige berichten. Zo houden we u op de hoogte van het laatste nieuws.
Via twitter informeren we u ook over extra ingelaste raadsbijeenkomsten, raadsexcursies,
uitzendingen van Raad en Daad, etc. Al deze berichten kunt u ook lezen via
www.horstaandemaas.nl: twitter met de gemeenteraad.
Twitterende raadsleden
Op onze website www.horstaandemaas.nl kunt u ook bij de individuele raadsleden doorklikken
naar hun eigen twitteraccount.

Column

Burgerpodium
Naar aanleiding van het ingediende burgerinitiatief
“Gezondheid Eerst” voerden het woord mevrouw
Manders en de heren Van Hoof en De Jong. Met
een ludieke muzikale bijdrage gaf de heer Simons
zijn mening over dit onderwerp.
De heer Hagens, voorzitter RKsv Wittenhorst, deed
opnieuw een beroep op de raad om binnenkort in te
stemmen met de aanvraag investeringssubsidie voor
Wittenhorst en Sparta 18.
Beantwoording schriftelijke raadsvragen
De vragen van de Pvda-PK over de megastallen zijn
meegenomen bij de behandeling van het burgerinitiatief.
Ingekomen stukken
Over ingekomen stukken werden vragen gesteld.
Een beknopt overzicht van de vragen en het antwoord daarop.
• PvdA-PK: brief dorpsraad Lottum over prioriteitsgelden. Antwoord: op verzoek van de PvdA-PK
wordt deze brief behandeld in de commissie
samenleving.
• CDA: brief Jong Nederland Limburg over verklaring
goed gedrag. Antwoord: B&W wil het landelijk
beleid hierover afwachten. Daarom doet de
gemeente Horst aan de Maas (HadM) hiervoor nu
geen toezeggingen aan Jong Nederland Limburg.
Verslag raadsvergadering 8 februari 2011
Het verslag werd unaniem vastgesteld.

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

Volksvertegenwoordiging
Ik herinner me het nog goed. Mijn eerste
raadsvergadering. In de voorbereiding heeft
toenmalig fractievoorzitter Birgit op de Laak me
met lichte dwang aangemeld voor het spreekrecht. Ik moest en zou mijn maiden speech zo
snel mogelijk houden. Daar stond ik dan. Achter
een spreekgestoelte. Verhaaltje uitgetikt en
zenuwen voelbaar door het hele lichaam. Stukje
over kansen voor verenigingen in het groenonderhoud afgeraffeld en mijn eerste toezegging
binnen. Blij met mijn eerste bijdrage aan een
betere wereld.
Een betere wereld die sommigen als illusie zien,
is voor ons als PvdA-PK een drijfveer. De reden
waarvoor wij dit doen. Een druppel op een gloeiende plaat? Zoals Birgit op de Laak een keer
fel antwoordde: ‘dan druppel maar door’! Ik heb
nog nooit een bad vol zien lopen zonder dat die
eerste druppel viel.
Want of het nu een brievenbus, woningbouwproject, truckrun of millenniumgemeente is; als
raadslid van de PvdA-PK en als kandidaat-Statenlid voor de PvdA is volksvertegenwoordiging
mijn doel. Me samen met de achterban, Birgit,
Richard en Ron inzetten voor onze idealen

In memoriam raadslid Frank Wintels
Aan het begin van de vergadering stond de burgemeester stil bij het plotselinge overlijden van Frank
Wintels op 27 februari. Uit respect en dankbaarheid
was er een moment van stilte om Frank te gedenken.

maakt van politiek de mooiste hobby en passie die er is. Daar kan geen kapot gescheurde
poster of dreigement, verbaal of per mail,
tegenop.
Maar volksvertegenwoordiging wil niet alleen
zeggen dat je het vóór de mensen doet,
maar ook dat je het mét de mensen doet.
Dorpsraden, verenigingen, bedrijfsleven, inwoners hebben allemaal ideeën hoe Horst aan
de Maas eruit moet zien. Als volksvertegenwoordiger willen we deze ideeën gebruiken.
Samen knokken voor een betere wereld!
Zowel als PvdA-PK, maar ook ikzelf als
volksvertegenwoordiger, willen u meer gaan
betrekken bij de keuzes die we maken. Want
uw stem telt. Met de PS verkiezingen heb ik
in Limburg 867 stemmen gehaald, waarvan
600 in Horst aan de Maas. Ondanks dat ik niet
gekozen ben in het Limburgs Parlement wil ik
me ook de komende tijd blijven inzetten voor
u! Hoe ik dat wil doen? Kijk op
http://roybouten.web-log.nl en doe mee!
Roy Bouten
Raadslid PvdA-PK

Behandeling burgerinitiatief
"Gezondheid eerst“
Namens vereniging Behoud de Parel gaven de
heren Geurts en Volleberg een toelichting op het
door Behoud De Parel ingediende burgerinitiatief
“Gezondheid eerst”.
Vervolgens gaven alle fracties uitgebreid hun mening
over het ingediende burgerinitiatief. Partijen konden
zich verplaatsen in de standpunten van Behoud de
Parel. Een meerderheid van de raad wilde de eerder
genomen raadsbesluiten echter respecteren. Omdat
er tussen 2008 en nu geen nieuwe feiten bekend zijn
geworden zag de raad geen reden om een ander
standpunt in te nemen. Een ruime meerderheid van
de raad heeft het burgerinitiatief daarom niet aangenomen.
Winkeltijden HadM
Door de herindeling moeten de verordeningen van
de voormalige gemeenten HadM, Sevenum en
Meerlo-Wanssum geharmoniseerd worden. Er gold
een verschillende invulling van de zondagopenstelling voor winkels. Binnen de verschillende fracties
was er verdeeldheid. Op verzoek van de raad werd
er over dit agendapunt en het ingediende amendement van de SP hoofdelijk gestemd. Het door de SP
ingediende amendement - om vast te houden aan
de huidige zondagopenstelling - werd niet aangenomen. Een meerderheid van de raad stelde de verordening winkeltijden HadM vast.
Wel riep de raad de ondernemers op om – als zij dat
willen – tijdens de Floriade in 2012 met een voorstel

te komen om de koopzondagen dan incidenteel aan
te passen.
Delegatie bevoegdheid onttrekking wegen
Het nemen van besluiten over het onttrekken van
wegen aan de openbaarheid past niet in de kaderstellende taak van de raad, maar hoort thuis bij de
bestuurstaak van het college. De gemeenteraad
heeft deze bevoegdheid unaniem gedelegeerd naar
B&W.
Delegatie bevoegdheid vaststelling bebouwde
komgrenzen
Het nemen van besluiten voor het vaststellen van de
komgrenzen op grond van de Wegenverkeerswet
1994 past niet in de kaderstellende taak van de raad,
maar hoort thuis bij de bestuurstaak van het college.
Een meerderheid van de raad heeft deze bevoegdheid gedelegeerd naar B&W.
Strategische agenda boomkwekerij
Harmonisatie pachtbeleid 2011
Groen- en reststrokenbeleid
Door tijdgebrek werden deze agendapunten doorgeschoven naar een volgende raadsvergadering.
Harmonisatie accommodatiebeleid
De raad heeft unaniem de kadernota accommodatiebeleid vastgesteld. De kadernota zorgt ervoor dat bij
de realisatie of de instandhouding van maatschappelijke accommodaties evenwichtig rekening gehouden kan worden met enerzijds het maatschappelijke
belang van een accommodatie en anderzijds met de
efﬁciënte en effectieve inzet van middelen.
Activabeleid 2011
Door de herindeling moet ook het activabeleid geharmoniseerd worden en zonodig bijgesteld. De
raad heeft unaniem de nota activabeleid 2011 vastgesteld.
Reserves en Voorzieningen 2011
Op 1 januari 2010 is van de drie fusiegemeenten
een groot aantal reserves en voorzieningen
overgekomen. Deze zijn nog afzonderlijk opgenomen in de begrotingen 2010 en 2011.
Het ingediende amendement door CDA, Essentie en
PvdA-PK - om een aantal posten toe te voegen aan
de algemene reserve (met voorlopig oormerk WMO)
– werd unaniem aangenomen. De raad heeft de
nota Reserves en Voorzieningen 2011 geamendeerd
(gewijzigd) vastgesteld. Door het vaststellen van
deze nota worden de reserves en voorzieningen van
de voormalige gemeenten herschikt en gebundeld.
Risicomanagement en Weerstandsvermogen
Met de kredietcrisis, bezuinigingen, de taakuitbreidingen van de gemeente, de opkomst van de
netwerksamenleving en dergelijke is de noodzaak
om betrouwbare informatie voor raad en college te leveren sterk toegenomen. Eén onderdeel
van die informatie is een totaalinzicht in risico’s
(en kansen), de nota Risicomanagement en
Weerstandsvermogen.
De raad stelde de nota Risicomanagement en
Weerstandsvermogen unaniem vast.
Informatie
Wilt u meer weten over wat besproken is tijdens de
raadsvergadering: op www.horstaandemaas.nl kunt u
de videobeelden van de raadsvergadering bekijken.
Dat kan al daags na de betreffende vergadering.
Nadat het verslag van de vergadering is vastgesteld
(in de volgende vergadering), kunt u de vergadering
in het digitale archief raadplegen als videobestand
en ook als schriftelijk verslag.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/
wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Burgerinitiatief verworpen, titel
“Gezondheid eerst!” breed onderschreven
Onder grote publieke belangstelling werd vorige week het eerste
burgerinitiatief in de gemeente Horst aan de Maas behandeld. Vereniging
Behoud de Parel zamelde voldoende handtekeningen in voor het burgerinitiatief. De fractie van Essentie heeft aangegeven dat zij de titel van het
burgerinitiatief van ganser harte ondersteund: “Gezondheid eerst!”. Wij
hebben echter ook duidelijk aangegeven dat wij niet voor het stoppen
van procedures zijn voor vestiging van nieuwe intensieve veehouderijen.
In Nederland zijn regels vastgelegd voor te volgen procedures
bij nieuwvestiging van een bedrijf.
Deze regels zijn voor ons leidend.
Daarmee scheppen we duidelijkheid,
zowel richting de ondernemers als
richting alle inwoners van onze
gemeente.

Aan de andere kant hebben we al
eerder afgesproken dat er een groot
en deskundig onderzoek wordt gedaan
naar gezondheidseffecten van grote intensieve veehouderijen. Dit onderzoek
wordt uitgevoerd onder regie van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM). Mocht uit de resultaten

van dit onderzoek blijken dat de regels
aangepast dienen te worden, dan zullen we daar zo snel als mogelijk werk
van maken.
Winkeltijden
Een ander onderwerp waar al veel
over gesproken is, betreft de zondagsopenstelling van de winkels in Horst
aan de Maas. Essentie stond hier, net
als de ondernemers in de centra,
verdeeld in. Voor onze fractie is helder,
dat de zogenaamde ‘buitenring’ de
concurrentie moet kunnen aangaan
met collega’s uit de regio die ook op
zondagen open zijn. Bedrijven in die
buitenring kunnen vanaf nu dan ook

alle zondagen open. Voor winkels in
het centrum lag dit anders. Een
meerderheid van de raad heeft zich
uitgesproken voor 12 open zondagen
per jaar, zelf in te vullen door de
ondernemers. Wat Essentie betreft,
kan dit in de toekomst verhoogd
worden naar 52 open zondagen als
daar breed draagvlak voor is bij de
ondernemers. Zeker de Floriade, met
honderdduizenden bezoekers in onze
regio, biedt extra kansen voor de
Horster middenstand. Ook dit
onderwerp wordt ongetwijfeld
vervolgd!
Bram Hendrix

Ingezonden brief

Basisschool De Dobbelsteen naar gemeentehuis
De kleutergroepen van basisschool De Dobbelsteen komen in het
souterrain van het voormalige gemeentehuis van Sevenum. De lengte van
kleuters is rond de 1 meter, tot ongeveer 1.10 meter. De ramen beginnen
vanaf 1.30 meter, dus naar buiten kijken is onmogelijk voor deze kleintjes.
Dit is te vergelijken met een situatie bij volwassenen met lengte van

gemiddeld 1.80 meter en de ramen
beginnen dan 20 cm daar boven op

2 meter, zodat deze volwassenen nimmer naar buiten kunnen kijken. En dit
vinden we dan goed voor de kleutertjes. Schandelijk!
Men leze het boek van Dick Swaab
getiteld: “Wij zijn ons brein” daarin
staan vele interessante zaken, onder

andere dat hersenen nog volop in
ontwikkeling zijn op de kleuterleeftijd.
Welke zwakke geest verzint
zo iets? Moeders en vaders van
Sevenum, verzet U hiertegen.
Th. D. J. M. Wedemeijer, arts.

bij inlEVERing Van DEzE aDVERTEnTiE DE VolgEnDE aanbiEDing:

Eten in een huiselijke en warme sfeer
met regelmatig

dik gevulde kruimelvlaai uit grootmoeders tijd,
130 JAAR Heerlijk
Halve E 4,25
met kersen, abrikozen, appel, of kookroom:
Croissants
Voorgebakken broodjes

alle soorten

4 + 1 gRaTis
4 + 1 gRaTis

Acoustische Live-muziek

DiT jaaR bEsTaaT DE zaak 130 jaaR.
DaaRom sTaRTEn wE mET lEukE aanbiEDingEn.

Voor meer info: www.dewingerdhoreca.nl

Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

Tel. 077-4671264 (na 18.00 uur)

www.bakkerijgerards.nl

Bespreking Poll week 10

In een wandelgebied mag niet gejaagd worden
Jagen in een wandelgebied, het lijkt een vreemde combinatie.
Toch gebeurt het in Kasteelpark Ter Horst. Daar hebben diverse wandelaars
zich al beklaagd over het feit dat er op konijnen wordt geschoten terwijl zij
rustig de hond uitlaten. De konijnen bezorgen overlast door de nabij gelegen
voetbalvelden te ondergraven en jagen lijkt de enige oplossing. Of niet?
’Wandelaar’ uit Horst komt in een reactie op onze poll met een alternatief.
“Voetbalveld verplaatsen naar een locatie waar het voor de konijnen geen

overlast veroorzaakt. Waarom moet de natuur altijd wijken voor de behoefte
van de mens? Zeer veel wandelaars genieten dagelijks van de Kasteelse
bossen. […] Ik hoop dan ook dat als er toch nog intensief gejaagd wordt, de
konijnen op termijn terug gaan schieten.”
Een ruime meerderheid is het dan ook met deze wandelaar eens dat in
een wandelgebied niet gejaagd mag worden. 82 procent van de stemmers is
het eens met onze stelling.

Mensen moeten ook bij de schijn
van dierenmishandeling aangifte doen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Dierenmishandeling, huiselijk geweld, mishandeling, allemaal zaken waar
het overgrote deel van de mensen fel op tegen is. Maar als we het zien of er
zelf mee te maken krijgen, worden we toch vaak iets minder stellig. Veel mensen voelen een drempel om bij het zien van bijvoorbeeld sterk verwaarloosde
of mishandelde dieren aangifte te doen, misschien uit angst voor represailles
of dat de klacht niet in behandeling wordt genomen. Daarnaast zijn dergelijke
meldingen niet altijd terecht. Op pagina 6 staat een verhaal over een pony

in Grubbenvorst waarvan velen dachten dat hij verwaarloosd werd, terwijl
het dier slechts oud en wat mager was. Hier schroomden mensen niet om de
telefoon te pakken en er werden meerdere meldingen gedaan van dierenmishandeling. De eigenaar van het dier is de onterechte klachten nu zo beu dat
hij het dier heeft laten inslapen. Zijn de ’aangevers’ nu te ver doorgeschoten in
hun meldingen of kun je beter te veel aangiftes doen dan te weinig om dierenmishandeling tegen te gaan?

Uitslag vorige week (week 11) > Alle middelbare scholieren moeten een AED kunnen bedienen > eens 72% oneens 28%

Cactus
Column

Onbehagen

Als de krant kopt dat de
Limburgers vol onbehagen zitten
ga je onmiddellijk in je eigen
dorp op zoek of deze bewering
wel klopt. Er wordt wel vaker
gezegd dat iets niet goed is
maar daarom is het zaak om één
en ander te controleren. De
harde taal over de houding van
een middenstandscollectief moet
toch een aantal betrokkenen aan
het denken zetten. Zoals
bijvoorbeeld de opmerking over
de enorme spandoeken die
tijdens de verkiezingen Ger
Driessen moesten promoten. Het
is toch absoluut onbestaanbaar
dat een groot warenhuis, en dat
is Interchalet zeer zeker, openlijk
partij kiest voor een
Statenkandidaat, van welke
signatuur dan óók. Dat een
middenstander recht heeft op
zijn of haar politieke keuze is
juist. Maar een zakenman dient
zich in het openbaar van
voorkeurstemmen te onthouden.
Het is zo langzamerhand toch
niet meer zo dat alleen CDAaanhangers bij Interchalet hun
spijkertjes mogen kopen. Maar
de jongens van de gestampte
CDA-pot moeten oppassen dat ze
niet teveel aanschurken tegen
gevestigde politici of een ieder
die daar voor door meent te
moeten gaan. Ook moeten
duidelijk vraagtekens worden
gezet bij de samenstelling van
het Centrum-Management
bestuur. Zolang echter in de
gemeenteraad fracties van
CDA-PvdA en Essentie de
meerderheid vormen is er geen
hond die deze coalitie eens
streng toespreekt. Het audium:
het doel waarna wij streven is
de stoel waaraan wij kleven,
moet eens duidelijk onderuit
worden gehaald. Als er zelfs
geen afspraken met winkeliers
meer worden nagekomen of
beloften uit het verleden niet
worden ingelost is er iets goed
fout, het CDA-clubje moet
hoognodig worden teruggefloten. Welke middenstander durft
deze kat nu eens de bel aan te
binden? Het is jammer dat Horst
aan de Maas niet beschikt over
iemand als Jos van Rey uit
Roermond. Deze no-nonsense
figuur heeft zonder aanzien des
persoons Roermond duidelijk op
de kaart gezet. Kan Jos niet
worden geleend?
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Broekhuizen

Broekhuizenvorst

Evertsoord

Griendtsveen

Grubbenvorst

Hegelsom

Nieuws van Rabobank
Maashorst
Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank: Food & Agribank
Portretten van Limburgse agrarische
ondernemers bij L1 Van Limburgse Bodem
Welkom bij
Kom in de Kas

Er is niks zo tastbaar, herkenbaar en
inspirerend voor de kijker als mensen die
vertellen en laten zien wat zij hebben
meegemaakt. Wat hun passie is en hoe zij
samen, steeds weer alle problemen
weten te trotseren. Hoe zij, iedere keer
opnieuw, kracht halen uit elkaar en hun
werk. Het werk dat hun leven is.
De Limburgse boer zelf in beeld en aan het
woord; als gepassioneerd mens behept met het
boeren-DNA, als man die schouder aan schouder
met zijn vrouw het bedrijf en gezinsleven aan
elkaar vlecht, als zorgzame,betrokken vader en
als agrarisch ondernemer in Limburg die het
hart van het boerenbedrijf laat kloppen en de

Limburger dichterbij de werkelijkheid van het
agrarische leven brengt.
Bekijk de eerste uitzending op dinsdag
12 april om 21.15 uur op L1:
Varkenshouder Lucas Mooren, Meerlo
In de volgende uitzendingen worden o.a.
geportretteerd:
- Pluimveebedrijf en zorgboerderij
Boerderij Wienes Hegelsom
- Oranje paprikakwekerij
Hermans-Walter B.V. Sevenum
- Aspergekwekerij Frank Swinkels Heide
- Sikes Champignons Ysselsteyn
- Lakei Boomkwekerijen Lottum

Venloop Zondag 27 maart 2011
Het parcours loopt door de straten van groot
Venlo. De laatste meters lopen over de Venlose
Parade met de finish voor het prachtige,
monumentale Venlose stadhuis. De Venloop biedt
tevens een parcours van 10 km en een aantal
lopen voor de jeugd in verschillende leeftijdscategorieën. De eerste Venloop in 2006 was een
overweldigend succes. Met 2200 deelnemers was
het toen al een van de grotere evenementen in de
regio. Inmiddels is het uitgegroeid tot een jaarlijks
terugkerend evenement, dit jaar gehouden op
zondag 27 maart. In 2010 vierde de Venloop haar
eerste lustrum. Tijdens de lustrumeditie op 21
maart stonden er ruim 8600 lopers aan de start.
Het bewijs dat de Venloop nog steeds volop leeft!
De Venloop kent de volgende wedstrijden:
Bambinoloop: 500 meter, Kinderloop: 500 meter,
1K Runaway: 1.000 meter, Scholierenloop: 2.600
meter, 10 km: 10.000 meter, Halve marathon:
21.098 meter

Van Limburgse Bodem brengt de succesverhalen maar ook de tegenslagen in beeld.
Van Limburgse Bodem visualiseert het
ondernemen in de praktijk aan de hand van
heel uiteenlopende Limburgse families en
hun bedrijf. In het tv-programma wordt de
mens achter de ondernemer en zijn bedrijf
gevolgd, zijn relatie met vrouw en kinderen
en de omgeving, de problemen, de
uitdagingen, dromen en tradities …de
passie voor het boerenleven van iedere
dag.
Rabobanken Maashorst en Venray,
specialisten in de agrarische sector, maken
dit programma mede mogelijk. |

Op zondag 3 april 2011 vindt de 34e editie van
Kom in de Kas plaats. Kom in de Kas is het
grootste publieksevenement van de Nederlandse Glastuinbouw. Al jarenlang sponsoren
Rabobank en Interpolis dit evenement.
Honderden gastvrije groenten-, bloemen- en
plantenkwekers openen hun deuren van de kas
voor het publiek.
In 2011 staat de regio Venray in het middelpunt.
Deelnemende bedrijven
Aspergekwekerij Frank Swinkels Heide
Gebroeders Weijs Blitterswijck (gerbera)
J. Hermans Leunen (botersla en koolrabi)
Mts. Geurts Oirlo (trostomaat)
Anthuriumkwekerij Peelen Meerlo
Kwekerij Geven bv Oirlo (komkommer)
Mts. Vollenberg Castenray (prei)

Rabobanken Maashorst en Venray:
sponsor van ‘Kom in de Kas Venray’ |

Floriade 2012

- Deelnemers Rabobank Maashorst:
Marc Slaats, Ron Duijf, Sabine Zelen,
Sjaak Berden, Peter Titulaer
- Deelnemers Rabobank Venray:
Peter Hubers, Sinar Sitepu, Rob Wulms
- Deelnemer Rabobank Venlo: Bram Moonen
Maya Gipmans-Geurts gaat deelnemen in het
10 km-team van Rabobank Venlo.
Individueel doen mee aan de 10 km
Els van Knippenberg en Ans Theeuwen.
Rabobank Maashorst wenst alle deelnemers
heel veel succes toe!
|

Een groen belevingsevenement
De Floriade is een wereldtuinbouwtentoonstelling, die eens in de tien jaar in Nederland plaatsvindt. In 2012 is dat in de regio Venlo. Het is een groene duurzame beleving, waarbij de interactie
tussen mens en natuur centraal staat: met alle zintuigen de tuinbouw beleven. Zo’n 40 landen en
90 bedrijven werken daaraan mee. Tussen 5 april en 7 oktober 2012 worden twee miljoen
bezoekers uit de hele wereld verwacht.
Rabobank hoofdsponsor
De Rabobank is founder - hoofdsponsor - van de Floriade 2012. Het evenement past bij onze positie als
mondiale food & agribank. Vanuit haar rol als financiële dienstverlener faciliteert de Rabobank graag
de ontwikkeling van de regionale economie. De Floriade kan het bedrijfsleven in Noord-Limburg een
flinke impuls geven, zo hebben de economen van de Rabobank berekend. Kijk voor meer informatie
op www.rabobank.nl/floriade
U vindt hier o.a. het rapport ‘Op weg naar Floriade 2012’, filmpjes, een folder, een beschrijving van
de thema’s en een link naar de website van de Floriade.
|

De halve marathon is
gekoppeld aan Business Run
Twee Rabobankteams zijn hiervoor aangemeld en bestaan uit:

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
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15 VRAGEN aan Joris Kleuskens 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

Joris Kleuskens
19
Melderslo
Fontys Eindhoven, ICT

Waar word jij later een talent in?
Ik hoop in het werk wat ik later ga
doen. Al weet ik nog niet precies wat
ik ga doen. Ik doe nu ICT, software
Engineering. Dus waarschijnlijk wordt
het iets met programmeren. Of beveiliging, dat lijkt me ook wel leuk.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Ik vind de meeste dingen eigenlijk wel
leuk. Maar Software is mijn favoriete

vak, hierbij moet je programma’s
schrijven en dat vind ik leuk om te
doen. En SLB (studieloopbaanbegeleiding) vind ik het minst omdat je daar
veel onzin bij moet doen.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb een vriendengroep en kan het
met iedereen goed vinden. Maar ik
heb niet echt een beste vriend. Ik kan
het trouwens ook goed vinden met
mijn neef.
In het weekend ben jij te vinden in?
Op vrijdag ben ik in Horst te vinden.
Zaterdag ben ik daar waar iets leuks te
doen is of ik blijf thuis.

Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Lekker standaard bier. En als ik thuis zit
cola of ice tea en chips.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Nieuwe filmcamera kopen denk ik.
Die ik nu heb is oud en doet het de
halve tijd niet meer.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Ik speel bij de drumband van
Melderslo. Dus als ik bij een concert
iets helemaal verkeerd speel.
En dan vooral bij een belangrijk
concert.

Ik ga op vakantie en neem mee?
Vrienden, geld, zon en goede zin.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Gehaktballen met zoetzure saus en
rijst. Of pannenkoeken!
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
Als het koud is een T-shirt met een
vest. In de zomer het liefst een korte
broek en een T-shirtje.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
De meeste tijd besteed ik aan het naar
school gaan. En het liefst besteed ik
tijd aan weekend vieren. Dan ga ik uit,
of ik kijk films.
Stel je bent de baas in jouw
woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Dan laat ik een spoorlijn aanleggen die
rechtstreeks naar Eindhoven gaat. Dan
hoef ik tenminste niet elke dag op en
neer naar Sevenum te fietsen.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Lord of the Rings, dat is mijn favoriete serie films. Maar meestal kijk ik
gewoon een film die ’s avonds op tv is.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Toen ik mijn rijbewijs heb gehaald,
heb ik een rondje hier in de buurt
gemaakt. Ik had toen niet echt een
speciale bestemming.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
United States, daar wil ik ooit nog een
keer heen en dan een rondreis maken.
New York lijkt me echt leuk. Drukke
straten, gigantische gebouwen, overal
taxi’s, Central Park, noem maar op.

Column

Vrachtwagens en
viaducten
Omdat ik deze week de eer
had getuige te mogen zijn van
een incident waarbij een
vrachtwagenchauffeur de
hoofdrol speelde, schrijf ik
deze column speciaal gericht
aan alle vrachtwagenchauffeurs.
Ik geloof best wel dat het
besturen van zo’n bakbeest erg
lastig is. En ik geloof ook best
wel dat je soms heel even
vergeet dat je zo’n hoog
voertuig bestuurd. Maar wilt u
de volgende keer, als u een
viaduct nadert, alsjeblieft wel
even van te voren kijken hoe
hoog dat ding eigenlijk is? Want
als een viaduct namelijk vier
meter tien hoog is en uw
vrachtwagen is vier meter
twintig hoog, dan past dat
gewoon niet! Hoeveel gas u ook
geeft, dat gaat u niet lukken.
Als u het dan stiekem toch wilt
proberen, wilt u dat dan liever
niet meer bij een viaduct doen
waar wij met de trein nog
overheen moeten? Dit grapje
van u levert ons dan namelijk
zo’n twee uur vertraging op.
Nou was deze treinreis nog best
gezellig dankzij mijn
medepassagiers, heel knus,
samen met tien anderen op een
vierkante meter geperst in de
eerstvolgende, overvolle trein
die weer toestemming had om
over het viaduct te mogen
rijden. Ook op het station en in
de stilstaande trein hebben we
elkaar twee uur lang gesteund
en moed ingepraat dat we heus
nog wel thuis zouden komen.
Een echte band hebben we
opgebouwd.
Nou zijn die opgebouwde
banden en vrienden voor het
leven allemaal heel leuk en
aardig, maar de volgende keer
ben ik toch liever gewoon twee
uur eerder thuis.
Ik vraag u bij deze dus
nadrukkelijk de volgende keer
even aan uw hoogte te denken
en bij twijfel het risico gewoon
niet te nemen. Het viaduct en
uw vrachtwagen niet
beschadigd en wij zijn lekker op
tijd thuis.
Mies
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DEZE WONINGEN DOEN MEE AAN DE OPEN HUIZEN
ROUTE OP 26 MAART VAN 11.00-15.00 UUR
Venray
Patersstraat 40

Startersappartement op 1e verdieping
Afgesloten binnenterrein
Berging in souterrain + garage
Lift aanwezig

Venray
leeuwstraat 46

2 kamer app. mogelijkheid tot 3e kamer
Lift aanwezig, eigen aparte berging
Woonkamer (ca. 31 m²) v.v. rolluiken
Dit app. is zeker een bezichtiging waard!

Venray
eikenlaan 51

Tussenwoning met vrij uitzicht
Kunststof kozijnen met dubbel glas
Ruime woonkamer en dichte keuken
Koop op erfpacht mogelijk

Venray
BeetHoVenstraat 10

Drive-in woning met inp. garage
Tuin c.q. werkkamer op b.g.g.
Betaalbare woning met veel ruimte
Koop op erfpacht mogelijk

VraagPrijs E 135.000,- k.k.

VraagPrijs E 149.500,- k.k.

VraagPrijs E 157.500,- k.k.

VraagPrijs E 159.000,- k.k.

Venray
gentiaan 34

Venray
de HeuVelaar 22

ameriCa
eriCaPlein 7

Horst
meterikseweg 56

Albert Voorn
weer prestatief bezig
Enkele weken geleden vertelde de Evertsoordse springruiter Albert
Voorn dat hij overwoog weer deel te gaan nemen aan wedstrijden.
Inmiddels is het zover.
Voorn won in 2000 een zilveren
medaille op de Olympische Spelen.
Voorn was al langere tijd niet meer
prestatief bezig; hij richtte al zijn
energie op zijn paardenstal ‘Golden
Dream Stables’ in Evertsoord.
Voorn nam, om zijn ambities te

realiseren, contact op met het bedrijf
Eurocommerce. Dit bedrijf hapte
meteen toe. Voorn trekt ongeveer
zes maanden uit om te kijken of hij
zijn doelstelling, het behalen van
de Nederlandse springequipe, kan
bereiken.

SV Aspargos

Lintje voor
scheidend voorzitter
Keurige starterswoning
Keuken v.v. inbouwapparatuur (2005)
Drie slaapkamers en badkamer
Vaste trap naar tweede verdieping

Modern 2-kamer appartement op 2e verd.
Gelegen op loopafstand centrum Venray
Eigen parkeerplaats en berging
Balkon met opensl. deuren op het zuiden

Keurige tussenwoning
4 slaapkamers, nette badkamer
Kunststof kozijnen, rolluiken ingebouwd
Ideaal voor de starter

Leuke hoekwoning op mooie locatie
Ruime kindvriendelijke achtertuin
4 slaapkamers op eerste verdieping
5e slaapkamer mogelijk op zolder

VraagPrijs E 169.500,- k.k.

VraagPrijs E 174.673,17- k.k.

VraagPrijs E 175.000,- k.k.

VraagPrijs E 189.500,- k.k.

Venray
roCHusstraat 10

Horst
wittenHorststraat 19

Venlo
uiVerstraat 4

Venray
Bergkwartier 24

Halfvrijst.woonhuis op mooie locatie
Woonkamer en zeer complete keuken
Praktijkruimte en bijkeuken
Fraaie tuin met overdekt terras

Keurig halfvrijstaand woonhuis
Royale aanbouw achterzijde
Ruime oprit met carport en garage
4 slaapkamers en balkon

Halfvrijstaand woonhuis met garage
Stucwerk b.g.g. 2010
Op het zuiden gerichte tuin met zwembad
Koop op erfpacht mogelijk

Instapklare patiowoning met garage
3 slaapkamers op begane grond
Beschutte patio tuin aanwezig
Mooie bosrijke omgeving

VraagPrijs E 224.000,- k.k.

VraagPrijs E 225.000,- k.k.

VraagPrijs E 275.000,- k.k.

VraagPrijs E 279.000,- k.k.

Horst
Broekweg 15

oVerloon
Haarlemmermeerlaan 1a

Venray
stationsweg 141

Venray
HuBertusstraat 25

Vrijst. levensloopbestendige woning
3 slaapkamers op begane grond
Grote zolderruimte via vaste trap.
Aanvaarding per direct.

Vrijst. woning op ruim perceel
1e verd. 4 slaapkamers
Mogelijkheid kantoor-/hobbyruimte
Geheel omsloten achtertuin

Vrijst. woonhuis op perceel van 660 m2
1e verd. 4 slaapkamers en badkamer
Aanpandige garage en aparte tuinkamer
Snelle aanvaarding bespreekbaar

Ruime hoekwoning op ruim perceel
4 slaapkamers, luxe badkamer
Souterrain via tuin toegankelijk
Inpandige berging c.q. kantoor

VraagPrijs E 279.000,- k.k.

VraagPrijs E 295.000,- k.k.

VraagPrijs E 298.000,- k.k.

VraagPrijs E 299.000,- k.k.

Horst
doolgaardstraat 5

HoltHees
st. jozeflaan 69

leunen
leunseweg 24

Venray
ardennenlaan 10

Verrassend ruime vrijstaande woning
Zeer goed onderhouden en afgewerkt
Luxe woonkeuken, ruime woonkamer
Koop op erfpacht mogelijk

VraagPrijs E 315.000,- k.k.

Vrijst. levensloopbestendig woonhuis.
6 slaapkamers w.v. 2 op beg. grond
Kamerverhuur of bed & breakfast mogelijk
Ook geschikt voor dubb. bewoning

VraagPrijs E 339.000,- k.k.

Karakteristieke vrijstaande woning
Woonkamer met erker en tuinkamer
1e verd. 3 slaapkamers, riante badkamer
Royale achtertuin met zwembad

VraagPrijs E 360.000,- k.k.

Vrijstaande bungalow met inp. gagage
Souterrain met kantoorruimte
Ruime woonkamer met open haard
Mogelijkheid tot werken aan huis

VraagPrijs E 369.000,- k.k.

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE: WWW.CARELFIJEN.NL
merselo
grootdorP 81

Poststraat 9
5801 BC Venray
t 077 398 12 60

Venray
korte drilweg 5

Voorheen
Carel Fijen
Makelaardij
Compleet afgewerkt vrijst.woning
Blijvend vrij uitzicht
Onder architectuur gebouwd
Grote en luxe badkamer

VraagPrijs E 449.000,- k.k.

Ruim vrijstaand landhuis in villawijk
Grote keuken en woonkamer
Ruime badkamers op BG èn 1e verd.
Volledig onderkelderd ca. 160m2

taxaties woningmakelaar Bedrijfsmakelaar

Tijdens de algemene ledenvergadering van afgelopen vrijdag heeft
SV Aspargos afscheid genomen van haar voorzitter John Jenniskens.
Oud-penningmeester Lou Jacobs nam de voorzittershamer van hem over.
John bekleedde de functie van voorzitter al vanaf 1992. Voor zijn vele
verdiensten kreeg hij een Koninklijke onderscheiding uit handen van
burgemeester Kees van Rooij.

VraagPrijs E 795.000,- k.k.

De scheidend voorzitter begon in
een periode dat het, door teruglopende
subsidies, voor verenigingen steeds
moeilijker werd het hoofd boven water
te houden. Zo ook voor SV Aspargos.
Om toch te kunnen zorgen voor een
goede trainersstaf voor zowel jeugd als
senioren introduceerde John het, toen
nog nieuwe, fenomeen sponsoring binnen de club. Dat deed hij met succes.

Zorgen voor
een win-win-situatie
Waar de club voorzichtig begon met één sponsor, wordt op dit
moment maar liefst de helft van de
begroting van de volleyballers gedekt
door sponsorinkomsten. Gouden greep
daarbij was een professionele benadering van de sponsors en, zoals John dat
zelf noemt: “Meer doen dan eens per
jaar een factuur sturen, zorgen voor
een win-win-situatie.”
Ook zette John zich bijzonder

in voor de samenwerking tussen
de verschillende verenigingen in
Grubbenvorst. Hij was initiatiefnemer van de sportraad in de voormalige gemeente Grubbenvorst. In dit
overlegorgaan spraken de verschillende sportverenigingen samen over
kansen en bedreigingen en waren
een serieuze gesprekspartner van de
gemeente. In de nieuwe gemeente
heeft John dit initiatief zelfs uitgebreid en stond hij aan de basis van
de klankbordgroep. Een vergelijkbaar
samenwerkingsverband, maar nu
naast de sportverenigingen ook met
de culturele verenigingen.
John gaat, nu hij afgetreden is
als voorzitter van SV Aspargos, niet
stilzitten. Zijn vermogen om partijen bij
elkaar te brengen komt hem goed van
pas in zijn nieuwe uitdaging. Hij wordt
voorzitter van de nieuwe fusiestichting
waarin de stichtingen Aspergedorp
Grubbenvorst, Grubbenvorst Promotion
en Parel aan de Maas op zullen gaan.
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Evenement biedt uitdagingen voor toppers, recreanten en bedrijven

Zestien medailles
Powerman: rennen en ﬁetsen bij Speedo deel 4

in Horst aan de Maas

Horst aan de Maas staat in het weekeinde van 16 en 17 april in het teken van topsport, breedtesport en
entertainment. Powerman Holland, een internationale duathlon wedstrijd, brengt zowel wereldtoppers als
recreanten op de been. Naast het Nederlands en Europees kampioenschap duathlon biedt Powerman ook volop
sport en vertier voor recreanten en bedrijventeams.

Ook jonge sportievelingen komen aan bod tijdens het Powermanweekend
Het evenement start op zaterdag
16 april met de Horster Night Run,
een bijzondere hardloopwedstrijd op
een verlicht parcours. Na het succes
van vorig jaar is de Horster Night
Run dit jaar uitgebreid met een extra
afstand. Atleten kunnen kiezen uit
1 kilometer, 2,5 kilometer, 5 kilometer
of 10 kilometer. De wedstrijd start om
21.00 uur op het Wilhelminaplein voor
het gemeentehuis van Horst aan de
Maas.
Op zondag 17 april wordt het
programma vervolgd met het Open
EK Powerman Holland/Horst, tevens
het NK Duathlon lange afstand. Om
9.00 uur verschijnen de internationale

toppers aan de start. Nadat de toppers
hun 15 kilometer lopen, 60 kilometer
fietsen en nogmaals 7,5 kilometer
lopen hebben volbracht, starten de
recreatieve wedstrijden.
Zowel bedrijven als individuen kunnen deelnemen aan de
1/3 Powerman: 5 kilometer lopen,
20 kilometer fietsen en 2,5 kilometer
lopen. Tijdens de Power Bizz Team
Wedstrijd leggen bedrijventeams die
bestaan uit twee of drie personen deze
wedstrijd in estafettevorm af. Jong en
oud, man en vrouw, super getraind of
pas in training, het Powerman weekend heeft voor elk wat wils. Bedrijven
en individuele atleten kunnen zich nog

inschrijven voor de 1/3 Powerman en
de Power Bizz Team Wedstrijd.
De basisscholen strijden voor
de sportiefste schoolwisseltrofee
over speciale korte afstanden van
1 kilometer rennen, 5 kilometer fietsen
en 400 meter rennen. Op zaterdag
9 april en woensdag 13 april zijn er
speciale sportinstuiven/trainingen.
Alle leerlingen in Horst aan de Maas
hebben hierover een flyer gekregen op
hun school.
Powerman en Kankeronderzoekfonds Limburg werken samen om
geld te generen voor meer onderzoek.
Voor meer informatie en aanmelden
kijk op www.powerman.nl

De speedo-jeugd van HZPC hebben uitstekende resultaten behaald bij
Speedo deel 4. Bij deze wedstrijd werden in totaal zestien medailles
uitgereikt aan zwemmers van HZPC, waarvan zes gouden, vijf zilveren en
vijf bronzen medailles.
Celine Buijssen won een gouden
plak op de 200 rugslag, met 2.50.25
was ze de snelste van de zestien
deelneemsters. De eerste drie lagen
erg dicht bij elkaar, Milou Peeters was
met 2.50.99 net iets langzamer, maar
won toch nog een bronzen medaille.
Overigens won Celine nog een bronzen
plak op de 200 vlinder.
Ook op deze speedo wisten Koen
Koster en Imke van den Hoef twee
maal goud te halen. Beiden blijken
in de onderlinge ontmoetingen met
de overige clubs telkens de snelste te
zijn. Koen behaalde goud op de 100
vlinder (1.22.90) en op de 200 wissel
(2.42.94). Imke was het snelst op de
100 vrij (1.19.38) en op de 100 rug
(1.27.47). Toch komt de concurrentie
snel dichterbij.
Noa de Vries behaalde achter
Imke twee maal het zilver, maar
de persoonlijke verbeteringen zijn
aanzienlijk. Ook Lieke Meulenkamp
verbeterde zich sterk. Ze behaalde bij
de minioren 4 de derde plaats (een
bronzen medaille) en op de 100 rug
kwam Lieke een fractie te kort voor
een tweede bronzen plak. Het verschil

bedroeg maar 0.08 seconden.
De laatste gouden medaille was
voor Anne van Megen, op de 100 vrij
was Anne het snelst van de minioren
2/3 en op de 100 rug behaalde ze een
zilveren plak. Mooie resultaten. Ook
Giel van Megen doet meestal mee
voor de medailles. Giel won het zilver
op de 50 vlinder.
Mooi zijn ook de resultaten van
de allerkleinste deelnemers. Nog
maar net bij het zwemmen en dan al
medailles mee naar huis nemen. Met
een goede inzet en het volgen van de
trainingen lukte dit bij Ilse Swinkels,
Lynn Vallen en Lotte Verhaegh. De
persoonlijke verbeteringen zijn dan
ook spectaculair.
Ilse won het brons op de 100
vrij, ze verbeterde haar persoonlijk
record met 12 seconden (1.47.34).
Lynn Vallen verbeterde zichzelf met
14 seconden en Lynn behaalde
brons op de 100 rug (1.57.86). Lotte
Verhaegh kwam helemaal los op de
100 vrij. Ze won het zilver en verbeterde zichzelf met 20 seconden (1.45.02).
Alle overige uitslagen zijn te vinden op
www.hzpc-horst.nl

Noa de Vries (zilver), Imke van den Hoef (goud)
en Lieke Meulenkamp (brons)

WARSTEINER EN BRAND 24 X 30cl E 10,95

Wijnhuis van de maand: Las Huertas uit Chili

INGEN
AANBIED
ZE WEEK

Zeer gerenommeerde wijnen voor een speciale prijs.

S L I J T E R I J

WEIJS
DRANKENHANDEL

Rood: Het fruit van de Cabernet Sauvignon ‘spat’ het glas uit. In de complexe maar
elegante smaak, vullen cassis, kruiden en tannines elkaar perfect
:
aan. De afdronk doet verlangen naar een volgend glas.
Actieprijs
r ﬂes
e
p
Wit: Chardonnay, aangenaam droog van smaak en
E 7,99 37,99
voorzien van een licht exotische toets.
sprijs E

Doo

Herstraat 58, 5961 GK Horst • Tel. 077-398 14 63 • info@slijterijweijs.nl • www.slijterijweijs.nl

Airco?

Lekker koel
Kies op

as.nl
tomom
del
úw m

VOOR DE

Magere stooflapjes
Gepaneerde speklapjes
Kipschnitsel
Gebraden fricandeau
Boterhamworst

500 gram

100 gram

100 gram

€ 1,15

100 gram

€ 1,10

500 gram
4 voor
100 gram

MAALTIJD VAN DE WEEK

Kip Peking met rijst

6,95
4,95
4,80
1,95
0,80

€
€
€
€
€

PROEVERTJE VAN DE WEEK

Lente burger

Heerlijk gekruid half om gehakt
met lente ui
het beste onderhoud voor airco en cv

Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl
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Spinclub Sevenum ﬂoreert
Ze zaten met de handen in het haar, begin vorig jaar. De fanatieke spinners die zich in sportcomplex
De Kruisweide wekelijks in het zweet werkten. Plots hield de fitnessclub ermee op en moesten de spinners noodgedwongen stoppen met hun hobby.

Kampioenschappen
Biljartbond Horst Venray
van start
De persoonlijke kampioenschappen van de Biljartbond Horst Venray
gaan van start met de gecombineerde finale kader/libre eerste klas.
Deze finale wordt gespeeld in
zalencentrum De Witte Hoeve in
Venray op vrijdag 1 en zaterdag 2
april. De deelnemers zijn Leo Cuijpers
(DOS), Hendri Kleinlugtenbeld (OGO),
Jan Zanders en Wilfried Godschalk

(beiden VOP/DWH) en Chris Derks
en Thei Kleuskens (beiden De
Pomerans). Aanvang op vrijdag is om
19.00 uur en op zaterdag om 11.00
uur. De organisatie is in handen van
biljartvereniging VOP/DWH.

Wittenhorst moeizaam
naar gelijkspel
Wat kan een voetbalwedstrijd per week toch verschillen. Wittenhorst
maakte er zondag een potje van tegen MMC Weert. Na afloop waren de
supporters dan ook volkomen terecht ontevreden.
Maar Sevenummers zijn creatieve
mensen en Geert Claessens, Jos van
Enckevort, Frank van de Riet, Wim
Philipsen en Bianca Salet, zetten zich
rond de tafel om te zoeken naar een
oplossing. Ze wilden geen fitnessclub
beginnen, maar er wel voor zorgen
dat er nog gespind kon worden. De vijf
gingen fanatiek aan de slag. Frank van
de Riet: “We wilden geen commerciële
organisatie worden, maar we wilden
wel tegemoet komen aan de wens van
de vele spinners in Sevenum. Geert
Claessens heeft vervolgens onderzocht op welke manier het financieel
haalbaar was. Om er zelf geen geld in
te hoeven steken, hadden we minstens
40 leden nodig. We zijn aan het bellen
gegaan, hebben namen verzameld en
vorig jaar in maart een vergadering
belegd. Wat denk je? 39 leden! We
hebben een beroep gedaan op de aanwezigen om nog minimaal één spinner
te vinden. Dat werden er zes, zodat we
met 45 mannen en vrouwen konden
starten. Die betalen naar gelang het

aantal keren dat ze spinnen. Voor twintig euro per maand kun je twee keer
per week spinnen.”
Spincub Sevenum ging de
vereniging heten. Van de Riet:
“Officieel is de benaming spinning.
Maar dat is een beschermde merknaam, die wij niet mogen voeren. Nu
doen we aan indoor cycling, daarmee
hebben we dat probleem omzeild.” De
vereniging liet zich officieel inschrijven
en begon aan een ongewis avontuur.
Van de Riet: “Natuurlijk was het even
afwachten of het zou aanslaan. Je
hebt wel 45 leden, maar je mag niet
veel dalen qua aantal. Maar dat was
gelukkig totaal niet aan de orde, binnen de kortste keren begonnen we te
groeien. Op dit moment hebben we 64
leden! En we zijn begonnen met drie
uur en twee instructeurs, op dit moment hebben we zeven uur en zeven
instructeurs. En de spinners komen
niet alleen uit Sevenum, maar ook
uit omringende dorpen. Ja, het is een
geweldig succes.”

Zo’n succes, dat de Spinclub
Sevenum een echte club begint te
worden. Van de Riet: “We hebben een
eigen website met een reserveringsformulier, we organiseren spinningmarathons, we hebben een wandelmiddag gehouden, we bekostigen
de opleiding van onze instructeurs, we
onderhouden de ruimte en de fietsen
zelf, we voeren reclame in ’t Klökske en
we organiseren een feestavond.”
De groei is er volgens Van de Riet
nog niet uit: “Nee, hoeveel leden we
kunnen herbergen, weten we niet
exact. Daar hebben we het wel eens
over, maar een bovengrens hebben we
nog niet vastgesteld. Spinning is voor
iedereen toegankelijk; man of vrouw,
jong of oud. Wim Philipsen (64 jaar)
is ons oudste lid, maar de sport houdt
hem jong. Het enige advies dat wij aan
iedereen geven: koop een hartslagmeter. Dat is geen luxe, maar noodzaak.”
Spinclub Sevenum biedt introductielessen aan. Voor meer informatie:
www.spinclubsevenum.nl

Na het goede spel van zondag
tegen DESM zou dit varkentje wel eens
gewassen gaan worden, dachten de
spelers schijnbaar. Niets ervan. Vanaf
het eerste fluitsignaal was het meteen
zichtbaar dat beide elftallen niet vooruit te branden waren. De eenvoudigste
passes strandden in schoonheid. Pas
na 20 minuten. kon het eerste schot
op doel, na een corner, genoteerd worden. Aan de andere kant kreeg BartJan Geleijns een mogelijkheid. Geheel
vrijstaand schoot hij in de handen van
doelman Sjors Wittt. Dit waren dan
eigenlijk de enige wapenfeiten van
de eerste helft. Slechter dan dit was
niet mogelijk. Met een dubbele wissel
probeerde trainer Richard Kleuskens
de wedstrijd wat vlot te trekken. Er
zat een beetje meer spirit in. Maar dit
verflauwde aan beide zijden snel. Hij
had net zo goed bijna alle spelers kunnen wisselen. Zou het mooie zonnetje
hier debet aan zijn? De supporters

gingen ons van alles afvragen. De
wedstrijd sudderde zo naar het einde.
Maar ineens kwam in de slotfase wat
beroering. Het eerste kwam doordat
Joost van Wijk (overigens met Will
Spreeuwenberg een van de weinigen die een voldoende haalde) de
bal makkelijk aan de tegenstander
verprutste. Een dot van een mogelijkheid diende zich aan. Gelukkig kon Will
Spreeuwenberg met een daverende
actie onheil voorkomen. Wittenhorst
mocht van geluk spreken. Ditzelfde
overkwam in de blessuretijd MMC
Weert. Over links was Kevin de Mulder
eindelijk zijn opponent de baas. Op
weg naar de doelman verloor hij alle
beheersing. In plaats van dat hij de
bal aan de meegelopen Gijs Hagens
gaf, schoot hij van dichtbij op doel.
Echter de doelman kon het schot
keren. Dit allemaal lag in de lijn van
de wedstrijd. Geen van beide ploegen
verdiende de overwinning.
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Onder de Wieken wint
Burgemeester
Scholenprijs tijdens het BSK Van Rooij te gast bij
Kevin van Leuven

Afgelopen zaterdag was Burgemeester Van Rooij als speciale gast
aanwezig bij de teampresentatie van motorracer Kevin van Leuven uit
Swolgen.
Kevin en zijn teamgenoot Pepijn
Bijsterbosch uit Wapenveld rijden
beiden voor het START-team uit
Nieuwleusen. Burgemeester Kees van
Rooij was zeer enthousiast en prees
de ambitie en serieuze wijze waarop
beide jonge coureurs bezig zijn met

In sportcentrum De Riet in Horst was afgelopen zondag de grote finale om het Basisscholenkampioenschap
Tafelennis (BSK). Met een klein verschil won basisschool Onder de Wieken uit Meterik dit kampioenschap, door in de
finale de Jenaplanschool De Keg uit Venray te verslaan. “Veel strijd en spanning dus en dat zien we graag tijdens
zo’n finale”, aldus Ying-Fu Li, mede-organisator van het BSK.
De tennisbanen van Party en
Sportcentre De Riet waren omgetoverd
in tafeltennisarena’s. Maar liefst zestien
tafels stonden opgesteld naast het
Table Stars-circuit. Aan de tafels werden
de beginpoules gespeeld, nadat alle
deelnemers eerst een warming-up
kregen. “Na wat opstartproblemen was
iedereen rond half elf aan het spelen.
Veel tafeltennisers lieten er geen gras
over groeien”, aldus Ying-Fu Li
Terwijl de leerlingen van groep 5

tot en met 8 aan de tafels streden, zetten de groepen 3 en 4 hun beste beentje voor bij het Table Stars-circuit. Een
behendigheidscircuit, dat speciaal door
de Nederlandse Tafeltenisbond (NTTB)
is ontwikkeld voor de allerjongsten:
balletje hooghouden, een speedladdertest, een jongleerspel op de balanstol,
mikken en andere behendigheidsoefeningen, die voor tafeltennis erg belangrijk zijn. Basisscholen kunnen overigens
zo’n Table Stars-circuit aanschaffen

of eventueel in bruikleen krijgen. En
ze kunnen het in samenwerking met
de plaatselijke tafeltennisvereniging
uitvoeren: leerlingen volgen de eerste
ronde op school, voor de tweede ronde
gaan ze naar de tafeltennisvereniging
voor hun uiteindelijke Table Starsdiploma.” Burgemeester Kees van Rooij
reikte aan iedere deelnemer een herinneringsmedaille uit. De nummers 1 en
2 uit iedere leeftijdsgroep kregen een
gouden en zilveren medaille.

hun racecarrière. Hij vond het dan ook
fijn om hier een steentje aan bij te
dragen.
Kevin rijdt op 3 april voor het eerst
een ONK wedstrijd op het circuit van
Assen. Voor meer informatie over
Kevin kijk op www.kevin-34.nl
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Ruilbeurs in Peelmuseum
Verzamelaars die hun collectie uit willen breiden en liefhebbers die
graag eens snuffelen tussen de meest uiteenlopende verzamelspullen
kunnen op zondag 27 maart terecht in het Peelmuseum in America.
Tijdens deze ruilbeurs is een
twintigtal standhouders present met
een grote variatie aan oude en jonge
verzamelobjecten zoals postzegels,
munten, ansichtkaarten, bidprentjes,
sigarenbandjes en balpennen. Er is
ook alle gelegenheid om gezellig
bij te praten en te genieten van een
hapje en een drankje.

De ruilbeurs wordt van
10.00 tot 13.00 uur gehouden in
museumgebouw ‘de Kamphut’
aan de Griendtsveenseweg 69 in
America. De toegangsprijs bedraagt
1 euro.
Voor reservering van een tafel of
informatie bel 077 464 16 26 of kijk
op www.peelmuseum.nl

Zelfoogsttuin De Vrije Akker
klaar voor het tweede seizoen
Op zaterdag 26 maart van 10.00 tot 11.30 uur organiseren de tuinders van De Vrije Akker een informatie-ochtend. Iedereen is welkom om een kijkje in de tuin te komen nemen. Er zijn rondleidingen, hapjes en drankjes en
ook aan de kinderen is gedacht.

Lezingen in
de Bibliotheek Sevenum
Op woensdag 30 maart zal in de Bibliotheek Sevenum door Jan van
Boeijen en René Vos een lezing worden verzorgd over Limburgse
militairen in het voormalige Nederlands-Indië en Nederlands NieuwGuinea. Beide sprekers hadden een oom die diende bij het ’Limburgse’
bataljon 3-14 R.I., onderdeel van de ’7 December Divisie’.
Geïntrigeerd door het verleden
gingen beiden, onafhankelijk van
elkaar, op onderzoek en publiceerden in 2009 ieder een boek over de
gebeurtenissen in Nederlands-Indië
en Nederlands Nieuw-Guinea.
Jan van Boeijen schreef het
boek ’De Jongens van Toedjoe
Poeloe Doea’ - Herinneringsalbum
van het bataljon 3-14 R.I.,

3e Infanterie Brigade Groep, 1 Divisie
7 December, West-Java 1946-1950.
Het boek van René Vos heet
Tropenjaren (Cranendonckse jongens
naar Indië en Nieuw-Guinea 19451962).
René Vos zal enkele veteranen
uitnodigen om aanwezig te zijn
tijdens de lezing om vragen te
beantwoorden.

Moniek en Maaike in de zelfoogsttuin
In zelfoogsttuin De Vrije Akker sta
je midden tussen je eigen voedsel,
want wie lid is mag zelf komen plukken wat hij of zij wil eten.

Behalve de groenten mogen ook
de kruiden, de bloemen en het fruit
geplukt worden. Ervaring met tuinieren is niet nodig; de tuinders staan

altijd klaar om mensen te helpen bij
het oogsten.
Voor meer informatie zie ook
www.devrijeakker.nl
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Museum De Locht

Grote Smedendag
Eens per jaar wordt in Museum De Locht de Grote Smedendag georganiseerd. Zondag 27 maart zijn niet alleen
de ‘eigen’ smeden actief, maar ook hun vrienden en/of collega’s van elders.
Tijdens de Grote Smedendag zullen
tien smeden, waaronder een echte
wapensmid, hun vakmanschap tonen.
Daartoe is ook een aantal veldsmidsen in
bedrijf. De bakkers bakken op deze dag

brood in de originele bakoven Uiteraard
kunnen bezoekers deze heerlijke broden
kopen. Kinderen mogen hun eigen
broodje kneden, vorm geven en laten
bakken. Het museum is geopend op

woensdag van 14.00 tot 17.00 uur en op
zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00
uur. Groepen kunnen op afspraak ook op
andere tijden terecht. Voor meer informatie kijk op www.museumdelocht.nl

VERDELLEN

feesttenten
verhuur
www.verdellen.nl
is onderdeel van Horst Verhuur

Telefoon (077) 398 64 26

HORSTVERHUUR
Party &
Attractieverhuur

www.horstverhuur.nl
Telefoon (077) 398 64 26

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

RSBEDRIJF
HOVENIE
DELPAS.NL
DE MID

en Mara Kàzan. Daarnaast is er een
hypnoseshow, een Chinese leeuwendans, een fakirshow en slangenact en
een waarzegger.

De activiteiten starten om 19.00
uur en eindigen om 23.00 uur. Alle
attracties zijn die avond geopend.
Meer informatie op www.toverland.nl

Biercantus bij café
’t Stammineke in Grubbenvorst
Zaterdag 26 maart vindt in Grubbenvorst in café ’t Stammineke voor het eerst een biercantus, oftewel ‘liederentafel’ plaats. Een zang- en drinkfestijn, met de bedoeling te zorgen voor verbroedering. In het kader van halfvasten
wordt de biercantus in samenwerking met Joekskapel Kloëte Kook georganiseerd.
Door de jaren heen zijn veel
inwoners van Grubbenvorst voor hun
opleiding naar studentensteden
getrokken en daar in aanraking
gekomen met alle facetten van dit
leven. Een van de meest aansprekende
activiteiten op het gebied van uitgaan
is voor studenten een biercantus.
Studenten zingen samen liederen, in
navolging van een voorzanger. Alleen
tussen twee nummers door mogen de
cantusgangers drinken. Deze activiteit
wordt vaak georganiseerd in het kader

van het nieuwe schooljaar.
De bedoeling hiervan is het leren
kennen van medestudenten en het
zorgen voor verbroedering.
Al enige jaren leefde onder de
studerende leden van joekskapel
Kloëte Kook het idee om ook in
Grubbenvorst een biercantus te
houden. Nadat de uitbaters van café
’t Stammineke aangaven naar een
aansprekende invulling te zoeken
voor halfvasten, zijn de handen met
de joekskapel ineen geslagen. Zo is er

een ‘cantusorkest’ met veel ervaring
uit Brabant vastgelegd en wordt het
café voorzien van een geheel nieuwe
inrichting van banken en tafels om de
bezoekers een onvergetelijke avond te
bezorgen.
Café ’t Stammineke gaat open om
20.00 uur, de aanvang van de biercantus is om 22.00 uur en de entree
bedraagt 10 euro. Er zijn nog plaatsen
beschikbaar.
Voor meer informatie of aanmelding kijk op www.stammineke.nl

Gaellus in Rock 2011 in Tienray
In het weekend van 25 tot 27 maart viert OJC Gaellus zijn 19e verjaardag met Gaellus in Rock. Tijdens dit
weekend kun je in Tienray genieten van verschillende bands en muzikanten.
Vrijdag wordt de competitie Road
to Gaellus Open Air gehouden, waarbij
bands strijden voor de eervolle opening
van Gaellus Open Air op 12 juni. De
deelnemende bands zijn The Wild
Things, Offroad en Stroave.
The Wild Things is een jonge pop
rockband en heeft onder andere al
gespeeld op de Parkfeesten en bij De
Wereld Draait Door. Met hun nieuwe zomerse plaat ‘Thinking about you’ sloten
ze een contract bij Excelsior Recordings.
De tweede band is Offroad. Deze
garage rockband die bestaat uit vier
Limburgers heeft inmiddels op diverse

podia gespeeld. Eind vorig jaar heeft
de band hun album ‘Lost & Found’
uitgebracht. De laatste band die de
strijd aangaat is Stroave. Deze alternatieve pop rockband creëert door middel
van een mix van rock en ballads een
unieke sound. Hun inspiratie halen ze
uit bands als Pearl Jam, Snow Patrol en
The Who.
Ook op zaterdag zijn er diverse
bands te zien en te horen. Dit keer
is het de beurt aan Dirk Diggler en
Stratex. Dirk Diggler speelt met onder
andere covers van Rage against the
machine, Foo Fighters, Limp Bizkit en

Motorhead vette, keiharde en stoere
muziek. Voorafgaand aan Dirk Diggler
zal Stratex op het podium te zien zijn.
Deze band uit Lottum speelt muziek
van onder andere Metallica, Celtic Frost
en Anthrax.
Zondag is het tijd voor een gloednieuwe Playbackshow waar iedereen
aan mee kan doen en waarbij juryleden
een oordeel vellen over de prestaties.
Diegenen die hier graag aan mee doen
kunnen zich inschrijven via
info@gaellus.nl of via de opgaveformulieren in de soos. Kijk voor meer
informatie op www.gaellus.nl

en bestrating

Het attractiepark zorgt die avond
voor artiesten en acts in magische
sferen. De hoofdact is het illusionistentrio Magic Unlimited van Oscar, Renzo

TUINONTWERP
TUINAANLEG
BESTRATING
BEPLANTING

voor tuin

Op zaterdag 2 april 2011 vindt in attractiepark Toverland de Magic Night plaats. Tijdens dit avondevenement is
het park geopend tot 23.00 uur.

Uw ideale partner

Magic Night bij Toverland

Al 15 jaar een begrip in de regio!

Schoolstraat 19a • 5866 AW Swolgen • Tel.: 0478-692432
www.demiddelpas.nl • info@demiddelpas.nl

Voor al uw strijk-, verstel- en stoomgoed

Riet Minten, Fürstenbergstraat 37, 5975 SJ Sevenum
Tel: 06 - 467 15 868 info@strijkservicesevenum.nl

www.strijkservicesevenum.nl
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Wijsneuzendag met Ralf
Mackenbach
Op zondag 3 april organiseert Stichting De Peelkabouters de zesde Wijsneuzendag onder het motto: ‘Gezonde
kinderen spelen voor zieke kinderen!’ Kleuters en basisschoolkinderen zijn met hun ouders/begeleiders op deze
dag van harte welkom en kunnen deelnemen aan een gevarieerd programma vol activiteiten en entertainment.
Voor deze Wijsneuzendag wordt
De Mèrthal in Horst omgetoverd tot
een groot speelparadijs en wordt er
buiten bij de evenementenhal een
braderie georganiseerd. De opbrengst
van de Wijsneuzendag, gepresenteerd
door Geert van den Munckhof, gaat
dit jaar naar de CliniClows en Funpop.
Burgemeester Kees van Rooij zal
samen met Romé Fasol, voorzitter van
Stichting De Peelkabouters de dag openen. Joekskapel De Kleffe Zök uit Horst
zal de opening muzikaal begeleiden.
Verspreid over de dag kunnen kinderen en ouders/begeleiders genieten
van onder andere een dans-workshop
verzorgd door dansschool Froxx, optredens van jeugdige Horster artiesten en
Rinaldo’s jeugdshow en entertainment
(clown en goochelaar). Daarnaast kan
de hele dag worden deelgenomen aan
verschillende spellen, van voetbalflipper, trike-baan, schietkegelbaan tot een
spellenwagen voor de allerkleinsten.
Kinderen kunnen zich laten schminken
en kunnen die dag hun eigen schilderij maken. Elke actieve deelnemer
krijgt bovendien een leuke attentie
en gedurende de gehele dag wordt

Op vrijdag 25 maart speelt de pop/rock coverband K-E-E-S in
Muziekcafé De Buun in Horst.
K-E-E-S is een pop/rock coverband uit Horst. Ze beschrijven
zichzelf als ervaren en getalenteerde
amateurmuzikanten, die het nog niet
gemaakt hebben en het ook nooit

zullen maken, de eeuwige belofte
zogezegd.
De aanvang van het optreden
van K-E-E-S is om 22.00 uur en de
entree is gratis.

Club du Longue
bij De Lange Horst
Komende zaterdag is het tijd voor de derde editie van Club du Longue
bij De Lange Horst. De line-up van deze avond bestaat uit Mickey C., Julian
de Vriend en Dial D for Deejays.

een tombola gehouden waarbij leuke
prijzen te winnen zijn.
Om 13.30 uur wordt de Bronzen
Wijsneus uitgereikt. Deze waardering wordt toegekend aan een
persoon of groep personen die zich
onderscheidend heeft ingezet voor
het welbevinden van kinderen en/
of jeugdigen in de gemeente Horst
aan de Maas. Hierna zal jongerenkoor
De Notenkrakers uit Hegelsom onder
leiding van Geert Josten een optreden
verzorgen waarbij een nieuw gemaakt

Peelkabouterlied wordt gepresenteerd.
In de loop van de dag zal ook
voetballer Dirk Marcellis (speler
AZ) en tevens ambassadeur van De
Peelkabouters een bezoek brengen
aan de Mèrthal en tot slot is er een
optreden van niemand minder dan
Ralf Mackenbach die onder andere de winnaar is van het Junior
Eurovisiesongfestival 2009.
De Wijsneuzendag is op zondag
3 april van 11.00 tot 17.00 uur en de
entree bedraagt 2 euro per persoon.

Het tafelkleed vertelt
Generaties lang werden ze doorgegeven. Vaak omdat ze door grootmoeder zijn gemaakt, een huwelijksgeschenk waren of een cadeau tijdens de eerste communie. Tafellakens met bijzondere verhalen.
Museum de Kantfabriek in Horst is
van plan om deze zomer een expositie in
te richten onder de titel ’Het tafelkleed
vertelt’. Het idee is om een verbinding te
leggen tussen tafelkleden en de bijzondere
verhalen die er bij horen. Vele families
hebben een tafelkleed dat al jaren van de

Optreden K-E-E-S
in De Buun

ene generatie op de andere wordt doorgegeven. Tafelkleden geven een terugblik
in de tijd, met een eigen artistiek verhaal.
Is het van linnen, katoen of damast gemaakt? En op welke manier vervaardigd:
geweven, geborduurd, gehaakt? Sommige
kunstenaars zien het als een kunst-

uiting, zoals: Hella Jongerius. Museum de
Kantfabriek verzoekt mensen die voor deze
tentoonstelling hun speciale tafelkleed willen uitlenen, mét hun persoonlijk verhaal,
contact op te nemen met Museum de
Kantfabriek in Horst, via telefoonnummer
077 398 16 50 of info@kantfabriek.nl

De entree is gratis en de deuren
van de zaal gaan om 22.00 uur open.
Kijk voor meer informatie op
www.delangehorst.nl Te luide muziek
is een veel voorkomende klacht over

het huidige uitgaan. Om op deze
klacht in te spelen, verstrekt De Lange
Horst vanaf komend weekend gratis
oordopjes. Deze oorbescherming is
verkrijgbaar bij iedere bar in de zaak.

Solistenconcours
Horst 2011
In het weekend van 26 en 27 maart aanstaande vindt de 24e editie
van het gemeentelijk solistenconcours plaats. Tijdens deze twee dagen
krijgen de jeugdleden van alle muziekverenigingen uit de gemeente
Horst aan de Maas de gelegenheid om hun kwaliteiten als solist ten
gehore te brengen.
Sinds de uitbreiding van de gemeente wordt ook een grote groep
solisten uit Sevenum, Kronenberg
en Evertsoord welkom geheten.
Er hebben zich dit jaar wederom een
groot aantal jeugdleden aangemeld,
ongeveer zo’n 125 deelnemers.
Familie, vrienden, liefhebbers,
iedereen is van harte welkom om

de resultaten van het oefenen van
de afgelopen weken te komen
beluisteren. En het wordt spannend,
wie zal er dit jaar met de grote prijs
naar huis gaan? Het solistenconcours
vindt plaats op zaterdag 26 maart
vanaf 09.00 uur en op zondag
27 maart vanaf 10.00 uur in MFC de
Meulewiek in Meterik.

Swolgen Rocks
Café Zaal Wilhelmina is 26 maart het middelpunt voor Swolgen
Rocks. Het is gelukt om drie topbands te strikken, waaronder The clash
of the cover bands.

Informatie, advies,
begeleiding en ondersteuning
bij het opvoeden en
de ontwikkeling van kinderen.
Tel. 06-23552198
Wilma Versteegen, Pedagoog

www.eigen-wijscoaching.nl

De Swolgense band CRE8 speelt
voor de derde keer op het rockfestival en deze keer met een nieuw
repertoire. De afsluiter is DirtBag,
die als ervaren muzikanten, garant
staan voor een stevige sound. De dj’s
Fonteinus en Metal Timmie zorgen

voor een aangename overgang
tussen de verschillende bands. Een
lekker avondje uit met muziek van
A(nouk) t/m Z(Z Top). Locatie: Café
Zaal Wilhelmina. De deuren zijn
vanaf 19.30 uur geopend. De entree
bedraagt 5 euro.

Festival Venrayseweg
zoekt talent
De organisatie van straatfestival Cambrinus, Kunst en de Buren, dat
in het eerste weekend van juli op en rondom een gedeelte van de
Venrayseweg in Horst plaatsvindt, is op zoek naar talenten uit de regio.
Het festival is een idee van
Stichting Cambrinus Concerten en
buurtbewoners. De ontmoeting
staat tijdens het festival centraal. De
ontmoeting tussen kunst en cultuur,
maar ook vele sociale projecten
staan volop in de belangstelling.
Een festival met veel muziek, maar
ook ruimte voor straattheater,
dans, toneel, schrijvers, dichters,
filmers, verhalenvertellers, schilders,
beeldhouwers, fotografen en alle
andere denkbare kunstvormen. Alle

vormen van expressie, die er in Horst
en omgeving leven staan centraal.
”Jeder Mensch ist ein Künstler”, aldus
de organisatie. “Prikkelen om eens
een stap verder te gaan. Er is meer
creatieve rijkdom dan we denken”,
aldus de organisatie.
Geïnteresseerden kunnen
binnenkort op de website
www.cambrinusconcerten.nl terecht
voor meer informatie. Aanmelden
kan bij Cambrinus via 077 398 30 09
of cambrinushorst@home.nl
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Mega Piraten Festijn
voor het eerst naar America
Het Mega Piraten Festijn is op zaterdag 11 juni voor het eerst te gast in America. Het reizende muziekfestival
strijkt neer op een terrein aan de Wouterstraat. Een greep uit de artiesten die optreden: Jan Smit, Thomas Berge,
Jannes, Jan Keizer & Anny Schilder, W-Dreej en Big Bennie.
Het Mega Piraten Festijn is inmiddels in heel Nederland een begrip.
Het MPF draagt de titel ‘Europa’s
grootste meezingfeest’ met trots.
Op het programma staan optredens
van onder anderen Jan Smit, Lee
Towers, Big Bennie, W-Dreej, Erwin,
Jannes, Jan Keizer & Anny Schilder,

Presentatie cd Horster pianist

Mama België
ontmoet haar sponsors in Horst

Zondag 27 maart wordt in Cambrinus in Horst de live-cd ’Angeli in Cambrinus’ officieel aan het publiek gepresenteerd. Deze cd bevat de opnamen van een optreden van pianist Egbert Derix uit Horst en saxofonist/klarinettist
Leo Janssen afkomstig uit Nuth tijdens het laatste festival The Spirit of Jazz in Horst.

Na drie jaar was de Belgische ontwikkelingswerkster Marie Jeanne
Colson (mama België) op 15 maart weer in Horst om haar sponsoren te
ontmoeten. Mama België zorgt al bijna veertig jaar voor de opvang van
hulpbehoevende kinderen op het Indonesische eiland Flores.
Vorige week dinsdag was Mama
België de eregast tijdens de bomenplantactie op het Floriadeterrein. De
volgende dag ontmoette ze in de
Peelparel te Horst haar sponsors. De
ruim honderd bezoekers kregen de
gelegenheid om onder het genot van
een kopje thee met allerlei lekkers
met mama België persoonlijk te
praten. Hoogtepunt van de middag
was het verslag dat enkele leerlingen
van het Citaverde College uit Horst
deden over hun reis naar Flores. Na

de inleiding kreeg mama België door
de leerlingen een cheque aangeboden
van 12.000 euro, de opbrengst van
de speculaasactie 2010. Met dit geld
zal het multifunctionele centrum van
mama België in Maumere afgebouwd
worden.
Ze kreeg ook nog een cheque van
500 euro aangeboden naar aanleiding
van de bomenplantactie. Het officiële
gedeelte werd afgesloten met de
vertoning van een filmimpressie van
de Floresreis van de leerlingen.

Op verzoek van de Cambrinusorganisatie speelden Egbert Derix
(Searing Quartet / Iain Matthews) en
Leo Janssen (Metropole Orkest) een
improvisatieconcert tijdens The Spirit
of Jazz. Tijdens het optreden werd
met virtuositeit, afwisseling, sfeer en
dynamiek het hele publiek moeiteloos
vastgehouden. Een jaar later bleek bij
beluistering van de geluidsopname
van dit optreden dat deze dusdanig
goed was dat tot uitgave besloten
werd. In het begeleidende boekje
van de cd omschrijft jazzpresentator
van L1 John Hendrix deze opname als
subliem. Nooit eerder kwam, volgens
Hendrix, het samenspel tussen deze
twee instrumenten zo treffend en
ontroerend samen.
Zondag wordt met een nieuwe

TE KOOP / TE HUUR
Hofweg 15a in AMERICA, voormalige
champignonkwekerij met inpandige
woning. Totaal perceel 1,38 ha. Waarvan
±5000m2 erfverharding. Het terrein
biedt diverse mogelijkheden.
OPEN DAG: vrijdag 1 april van 16-18 uur
& zaterdag 2 april van 11-13 uur.
Contact: 077-3983929.

Benieuwd naar
de cursussen
die u bij

Kom naar de Open Dag
op zaterdag 26 maart a.s.
in ’t Gasthôes tussen
13.00 en 17.00 uur.

improvisatie de cd aan het publiek
gepresenteerd. Dit concert begint om
16.00 uur en reserveren is aanbevolen.

Voor meer informatie bel
077 398 30 09 of kijk op
www.cambrinusconcerten.nl

donderdag vrijdag zaterdag
★ Lentebol van e 2,50

voor e

★ Appelkruimelvlaai

van e 7,60 voor

2,25

e 6,75

maandag dinsdag woensdag
★ Kaiserbroodjes 4 stuks
voor e 1,00
★ Verse fruitvlaai

van e 10,50 voor

e 9,50

Groothandel voor particulieren in
eenjarigen-tuin-groenteplanten
Mariëtte Mode vraagt ter versterking van
haar team voor 12 tot 15 uur per week

een enthousiaste
Hobby-Gilde
Horst e.o. VERKOOPMEDEWERKSTER

kunt volgen?

behoud. Het programma begint om
20.00 uur. Kaarten zijn in de voorverkoop onder andere verkrijgbaar bij
Bruna in Horst en Primera in Sevenum.
Tevens kun je kaarten kopen op de
site www.megapiratenfestijn.nl en bij
Paylogic, telefoon 0900 72 95 64 42 of
de website www.paylogic.nl

Koos Alberts, Thomas Berge, de
Piratentoppers, Marianne Weber,
Wolter Kroes, De Sjonnies, Jacques
Herb, Aukje Fijn, Stef Ekkel, Tim
Douwsma, Monique Smit, Peter
Beense, Winnie, Django Wagner,
Helemaal Hollands, René Karst en
Vinzzent. Alle namen zijn onder voor-

• Wij bieden een prettige werksfeer en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Ben je ﬂexibel, representatief en beschik je over
goede contactuele eigenschappen?
Schrijf dan naar:

Mariëtte Mode
Doolgaardstraat 8
5961 TS Horst
Tel.: 077-3985651

en mediterrane planten
Lage prijzen, uitzoeken op het
1 ha grote perceel,veel eigen kweek!
g 1,39
1 klimop aan stok in pot, 120 cm lan €

Grote violen, prim
ula’s, groente plan
ten

Sintjansstraat 43, Meterik
Tel: 077 - 3982681 - E-mail: bluestone@live.nl

30

Jubileumweekend 26 & 27 maart
Al onze prijzen staan op z’n kop!

op al onze outletprijzen!
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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
www.huisartsenpraktijklottum-broekhuizen.nl
dr J. Goossens: ma, di, do en vr
T 077 463 16 75
dr N. Janssen: ma, di-ocht, wo en vr
T 077 463 17 53
Spoedlijn: 077 463 14 96
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

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

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur

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

AGENDA
Griendtsveen
Toneel: Beschuit met
muisjes

do 25 t/m ma 28 maart
Org: toneelvereniging Grikon
Locatie: Gemeenschapshuis
De Zaal

Grubbenvorst
Seizoensopening TC
Grubbenvorst
vr 25 maart 19.00 uur
Locatie: Kenk’s In

Info-avond Vrije Akker
za 26 maart 10.00 - 11.30 uur
Organisatie: de tuinders van
De Vrije Akker
Locatie:
zelfoogsttuin De Vrije Akker

Europese Unie Indoor
Modelstockcarracing
za 26 maart 12.00 -17.00 uur en
zo 27 maart 9.00 – 17.30 uur
Organisatie: De Peeldrivers
Locatie: Mèrthal

za 26 maart 10.00 - 11.30 uur
Organisatie: Kledingbeurs
Grubbenvorst
Locatie: café zaal de Vonkel

Halfvastenconcert
za 26 maart 19.30 uur
Organisatie: Harmonie St. Joseph
Locatie: Sporthal ‘t Haeren

Biercactus
za 26 maart 20.00 uur
Locatie: café t’ Stammineke

Horst
K-E-E-S

vr 25 maart 22.00 uur
Locatie: De Buun

Club du Longue
za 26 maart 22.00 uur
Locatie: café De Lange

America
Broekhuizen

Starterscafé Horst

Broekhuizenvorst

wo 30 maart 19.00 uur
Locatie: Liesbeth’s Grand café

zaterdag

Meerlo

zaterdag

Vogelmarkt

Griendtsveen

zo 27 maart 9.30 - 12.00 uur
Organisatie: de gevleugelde
vrienden Wanssum
Locatie: ’t Brugeind

zondag

Melderslo
zo 27 maart 13.00 uur
Locatie: Museum De Locht

zondag

zondag

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Heilige mis

Heilige mis

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

woensdag
donderdag
vrijdag

vr 26 en za 27 maart 9.00 uur
Locatie: De Meulewiek

Kronenberg

Band Battle ronde 2

Lottum

za 26 maart 20.45 uur
Locatie: OJC Knor

zondag

Swolgen

zondag
donderdag

za 26 maart 22.00 uur
Locatie: café zaal Wilhelmina

Melderslo

Swolgen rocks

Tienray

zaterdag

zaterdag
maandag
donderdag

Gaellus in Rock

Meterik

vr 25 t/m zo 27 maart
Locatie: OJC Gaellus

zaterdag

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

zondag
dinsdag

LENTEKRIEBELS....
Neem ook
eens een
kijkje op
onze nieuwe
schoenenafdeling.
RIEKER-ECCO
IJN WIJ
Z
T
R
A
A
M
7
2
A.S. ZONDAG 0 TOT 17.00 UUR
OPEN VAN 11.0

19.00

09.45

09.30

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Meerlo

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

19.00

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

Swolgen

zaterdag
zondag
maandag

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

Heilige mis

Meterik

Solistenconcours Horst aan
de Maas

19.15

Horst (Lambertus)

Sevenum

Verloskundige zorg

Heilige mis

10.00

Hegelsom

(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

Spoedgevallendienst
25 t/m 31 maart
Tandunique
Peperstraat 43, Sevenum
T 077 467 20 97

Heilige mis

10.00

Grubbenvorst

Venray

Tandarts

Heilige mis

ma 28 maart 21.00 uur
Locatie: Blok 10

Kwiwanis-avond
za 26 maart
Locatie: Mèrthal

Kerkdiensten
zondag

Chris Cook

Smedendag
Kinder zomer kledingbeurs

service 31

dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas 077 398 56 51
(ingang langs TNT)

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

Internationale carrière, gewoon in Meterik

Hij had het afgelopen jaar meer succes op de radio dan ooit tevoren en
produceert voor zeer succesvolle artiesten over de hele wereld. Met in
totaal zes keer verkozen tot Dance Smash op Radio 538 (vergelijkbaar met
de alarmschijf, of ‘megahit’ van 3FM) is hij een gevestigde naam in de
Dj-wereld. “Ik bin ma gewoën Ron”.
Ron van den Beuken (40) komt
uit een gewone nuchtere Meterikse
familie, maar heeft beslist geen alledaags beroep. In de regio kennen

we hem ook van zijn eerdere werk als
dirigent en zijn opnamestudio, waarin
hij regelmatig nummers opneemt
met lokale artiesten. Ron is vooral

bekend van het mixen van andere
(dance)platen. Je zou ‘dj Ron van den
Beuken’ een bedrijfje kunnen noemen:
er zijn zo’n vijf partijen die achter de
schermen werken. Bijvoorbeeld de
manager, het boekingskantoor en de
platenmaatschappij. Soms schrijft hij
zelf teksten en regelt hij zangeressen,
af en toe doet iemand anders dat. Ron
van den Beuken: “Ook ideeën voor
nieuwe nummers komen soms van
mezelf, soms van de platenmaatschappij. Het is niet zo dat ik net als Armin
van Buuren vijftig man achter me heb
staan. Zulke dj’s zijn bekend omdat ze
zich op één ding concentreren en dat
is tranceplaten maken. Bezig zijn met
een breed scala van muziek vind ik
echt belangrijk: van de hele dag trance
word je gek!”
Het produceren of mixen van
andere nummers zorgt er voor dat
sommige nummers van Ron onder
de naam van een andere artiest of
een bepaald project (bijvoorbeeld
Clokx) bekend staan. Veel bekende
en herkenbare dancenummers zijn
afkomstig van Ron en dat zorgt voor
een succesvolle internationale carrière. Op het programma voor 2011
staat onder andere een show in
Bogota (Colombia), een stad waar
Ron geen goede herinneringen aan
heeft. Tijdens zijn optreden afgelopen
november was hij van zeer dichtbij

getuige van een schietpartij waarbij
drie mensen om het leven kwamen.
“Ik was echt geschokt en de weken
erna schrok ik soms echt wakker uit
mijn slaap. Maar ik ben niet bang om
weer naar Colombia te gaan, de dader
is opgepakt.”
Bij een dj wordt vaak een bepaalde levensstijl verwacht. Typ zijn laatste
hit ‘Catch your fall’ in op YouTube en je
krijgt een filmpje met een hoop sexy
vrouwen. “Ik heb niks met halfnaakte
vrouwen”, lacht Ron, “en voor mij ook
geen blauwe M&M’s of andere gekke
eisen. Als ik een sigaretje mag roken
en een pilsje mag drinken ben ik al
gauw tevreden.” Behalve vrouwen
wordt hem ook vaker drugs aangeboden. “Met het drugsgebruik in deze
scene heb ik al helemaal niks: mijn
publiek mag zelf weten wat ze doet,
maar daar wil ik niks mee te maken
hebben.”
Als Ron nadenkt over de vraag of
zijn werk te combineren is met zijn gezin, begint zijn vrouw vanuit de kamer
te lachen: “Zeg maar eerlijk.” Ron: “Ik
ben de hele week van vroeg tot laat
bezig met produceren, ’s avonds komt
dan vaak nog iemand iets opnemen
in de studio en in het weekend ben
ik meestal weg, naar het buitenland.
Dan kom ik zondagavond terug met
een jetlag en moet ik maandagmorgen weer aan de slag. En zo kan dat

weken doorgaan, dat is soms wel
heftig.” Gelukkig heeft Ron een hobby
waarmee hij echt kan relaxen: koken.
“Daar kan ik echt van genieten, en ook
van mijn vrouw en kinderen natuurlijk.
Ik ben wel echt een familieman.”
Één van de hoogtepunten van
Rons carrière is de samenwerking met
internationale artiesten. Artiesten voor
wie Ron demo’s heeft geleverd zijn
Delta Goodrem, Imogan Heap en ook
een samenwerking met Kylie Minogue
is in ontwikkeling.
Ook in Horst aan de Maas ziet Ron
enorm veel muzikaal talent. “Het is
teveel om op te noemen, zangeressen,
rockbandjes, maar ook talenten bij
fanfares die zó naar het conservatorium zouden kunnen. Ik wil me meer
gaan concentreren op deze talenten.”
Er zit dan ook een nieuw Horster
fenomeen aan te komen. Ron is van
plan om een talentenjacht in Horst te
organiseren voor solisten, groepjes,
bandjes, kortom iedereen die muzikaal
talent heeft. Met wie hij dit spektakel
gaat organiseren wil hij nog niet zeggen, maar het staat vast dat er een
professionele jury van producers en
muzikanten komt. “De beste talenten
laat ik dan een nummer opnemen
in mijn studio. Dat is een leuker
toekomstbeeld dan dat ik over twintig
jaar met een wandelstok het podium
nog op ga”, grapt Ron.

