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‘Voorwaarts…mars’ voor Kinjer-OLS
Er wordt de komende dagen nog flink geoefend voor de optocht van het Kinjer-OLS door
leerlingen van basisschool De Kameleon uit Grubbenvorst. De Kameleon is de nieuwe naam
van basisschool De Springweide en basisschool ’t Reuvelt die dit jaar zijn gefuseerd.
Afgelopen vrijdagochtend kregen leerlingen van groep 7 en 8 exercitieles van Cees van den
Brink, commandant van Schutterij St. Jan uit Grubbenvorst. Onze verslaggever ging samen
met een fotograaf een kijkje nemen.

“Geef acht! Voorwaaaarts mars!
Op de plaaaats, rust!” Even kijk ik naar
onze fotograaf, die net als ik ook in
militaire dienst is geweest. De
luidkeelse klanken klinken ons bekend
in de oren maar komen niet van een
kazerne maar van de speelplaats van
basisschool ’t Reuvelt. Een groepje van
zo’n 16 jeugdige trommelaars
(tamboers) volgt de instructies van
Cees van den Brink zo goed en zo
kwaad als het kan op. Even later
voegen zich 34 andere deelnemers bij
de tamboers en wordt flink geoefend
in marcheren. In de maat lopen en
daarbij ook nog eens trommelen valt
niet mee al oogt het heel aardig. De
commandant is tevreden.

In de maat lopen is
toch wel lastig
“De jeugd pakt het bijzonder
goed op en dat doet deugd.

We hebben nu twee keer geoefend
en op vrijdagmorgen 18 juni om
09.00 uur is de generale repetitie
waarbij we ook door enkele straten
van Grubbenvorst trekken. Daarbij
trekken ook leerlingen van de openbare basisschool De Samensprong
mee want daar heb ik ook mee geoefend. We starten de generale repetitie bij basisschool De Springweide.
Misschien is het wel leuk wanneer
er wat volk langs de weg staat zodat
de kinderen zich een idee kunnen
vormen wat hen te wachten staat”,
zegt Van den Brink.
Ook juffrouw Wendy Nooyen van
groep 8 van basisschool ’t Reuvelt
(De Kameleon) is tevreden. “De
kinderen zijn er echt mee bezig.
Samen allerlei attributen knutselen
voor de optocht. Het wordt een heus
spektakel waarbij Davy van Geffen en
Robin van Berlo als koningspaar het
stralend middelpunt vormen tijdens

de optocht. Alhoewel, alle deelnemers zullen stralen op 25 juni”, aldus
de leerkracht.

Generale repetitie
door straten
van Grubbenvorst
Ex-tamboer-maître Tonnie
Stappers van harmonie Sint Joseph
uit Grubbenvorst slaat alles van een
afstandje gade. “Het valt niet mee
voor de jongens en meisjes om
te marcheren en tegelijkertijd te
trommelen. De trommels moeten ze
wel iets hoger omhangen, dan gaat
het lopen een stuk gemakkelijker.
Maar ten aanzien van de eerste keer
oefenen, zie ik een flinke vooruitgang”, aldus de Grubbenvorstenaar.
In totaal trekken 21 basisscholen mee uit Limburg plus een
afvaardiging van Stichting Daelzicht

(Savelberg) uit Koningslust. ‘Wij
vormen dit jaar een unieke aanvulling, nog nooit hebben kinderen
met een beperking deelgenomen
aan het Kinjer-OLS. Voor ons zullen
12 kinderen van Koningserf 9-10 en
Koningserf 4 deelnemen aan alle
festiviteiten die op die dag plaatsvinden. Op dit moment zijn we ons
aan het voorbereiden, oefenen met
het schieten op de bölkes, oefenen
met marcheren, kleding, vaandel
ontwerpen en nog veel meer’, staat
op de website van Daelzicht te lezen.
Commandant Cees van den Brink
houdt ook een generale repetitie in
Daelzicht op 22 juni om 18.15 uur.
“Weliswaar doet deze groep buiten
mededinging mee aan het Kinjer-OLS
maar dat maakt niet uit. Het feit dat
we ook deze groep betrekken bij de
optocht geeft aan dat het Kinjer-OLS
naast een culturele, ook een sociale
verantwoording heeft. En ik kan je
verzekeren dat het Kinjer-OLS een
daverend succes wordt want ze hebben er allemaal zin in”, verklapt de
exercitiemeester.
Uit Horst aan de Maas doen naast
de basisscholen uit Grubbenvorst ook
BS De Horizon uit Sevenum en

BS Meuleveld uit Horst mee. De
optocht van het Kinjer-OLS vindt
voor de zesde keer plaats en wordt
gehouden op vrijdag 25 juni en start
om 10.30 uur. Voor meer informatie
zie www.ols-2010.nl
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Reünie oud-leerlingen lagere
meisjesschool Horst
Afgelopen zaterdag troffen zestien oud-leerlingen van een school uit Horst elkaar bij De Leste Geulde in Horst. De meisjes kregen van 1932 tot 1938
les in de lagere meisjesschool bij het Ursulinenklooster naast de Lambertuskerk van Horst. Oorspronkelijk zaten er veertig meisjes bij elkaar in de klas.
Inmiddels hebben de jonge meisjes van toen een respectabele leeftijd achter hun naam staan. Van de klas uit de dertiger jaren zijn inmiddels achttien
personen overleden. Zestien oud-leerlingen namen deel aan de reünie.
“Zo’n 15 jaar geleden werd er ook
een reünie georganiseerd bij Liesbeth’s
Grand Café in Horst en toen waren er
nog dertig dames aanwezig. Maar ja,
het worden er steeds minder”, zegt
Annemie Cox, medeorganisator en
dochter van een der oud-leerlingen.
Sommige oud-leerlingen herinneren
zich nog alle leraressen waar ze les
van kregen. “We kregen onderwijs van
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Mère Dominica, Mère Odilia en Mère
Catherine, allen zusters Ursulinen. Ook
van juf Scheffers uit Nijmegen en juf
van Hegelsom uit Grubbenvorst kregen
we les”, schudt een van hen uit haar
mouw. Bij vlagen komen de herinneringen weer naar boven waarbij de
een de ander aanvult. In de klas van
toen zaten maar twee meisjes die niet
uit Horst kwamen. “Eentje kwam uit
Blitterswijck en een uit Asten”, weet
de 84-jarige Sis Keijsers zich te
herinneren.

Samen zijn ze meer
dan duizend jaar oud
Tijdens de bijeenkomst werd druk
gekwebbeld door de dames en werden

leuke en minder leuke herinneringen
opgehaald. “De mouwen moesten we
tot over de elleboog dragen en onze
knieën mochten niet zichtbaar zijn. Om
te controleren of onze rokken niet te
kort waren moesten we knielen.

Blote knieën was
in de dertiger jaren
een taboe
De rok moest de grond raken
anders was het kledingstuk niet
geschikt om te dragen”, aldus Josefien
Aerts, een van de oud-leerlingen.
“Een beetje bloot was al een taboe,
zeker op een school waar Ursulinen
les gaven”, voegt ze er nog aan toe.

“En we moesten toentertijd ook op
zaterdagochtend naar school”, aldus
een klasgenootje van Josefien.
De zestien dames samen zijn
1.328 jaar oud wat neerkomt op een
gemiddelde leeftijd van 83 jaar.
De middag begon met een kopje
koffie en een stuk vlaai. Na het
ophalen en uitwisselen van herinneringen nuttigden de oud-leerlingen een
gezamenlijke koffietafel.
“Om 19.00 uur zou de bijeenkomst
afgelopen zijn maar sommige bleven
wel tot 20.00 uur”, zegt Helmie
Brouwer, die de reünisten samen met
Annemie Cox begeleidde.
“Wanneer er behoefte aan is, houden
we over een paar jaar weer een
reünie”, laten de twee dames weten.

Met doorzettingsvermogen
en een duidelijk doel voor ogen
kun je veel bereiken. De
twintigjarige Meerlonaar Luc van
Hartingsveldt heeft met deze
gereedschappen al veel voor
elkaar gekregen op zijn jonge
leeftijd. Hij studeerde voor ICTbeheerder aan de Gilde
Opleidingen en werd door die
school uit drie genomineerden
verkozen als MBO Uitblinker 2010
van de Gilde Opleidingen.
De zestienjarige Luc begon toen
hij net was begonnen aan de opleiding al zijn eigen bedrijf: Luc-IT. Hij
was daarmee de jongste ondernemer in Limburg. Zijn bedrijf heeft
zoveel indruk gemaakt dat hij nu
zelf jonge mbo-studenten opleidt
voor een baan in de ICT. Hij gaf ook
gastcolleges aan vmbo-studenten
en begon met een klasgenoot
zijn tweede bedrijf: LR Design. Luc
studeerde in februari af.
Luc heeft nog wel een paar
tips voor andere studenten die ook
graag uit willen blinken in wat ze
doen. “Je moet goed weten wat
je doel is en daar vol voor gaan.
Bovendien moet je jezelf kunnen
profileren en maatschappelijk iets
doen.”
De jonge ondernemer was
genomineerd met Joris Lamers uit
Venlo, die voor horecaondernemer/
manager studeerde en de Meijelse
Sander Verstappen die de opleiding
Bouwkunde en Metselen volgde.
Beide genomineerden vonden dat
Luc terecht won.
Op 8 oktober gaat de Limburgse
winnaar naar Aalsmeer om zich te
presenteren tijdens de landelijke
Uitblinkersverkiezing. Vanaf 1 juli
kan er op Luc gestemd worden via
de website www.6dbo.nl.
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mogelijkheden in bediening en
doeken. Maar kijkt u eerst eens

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

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

Website
www.hallohorstaandemaas.nl

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de foto-graaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

Meerlonaar
wint Gilde
Uitblinker

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.
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Plan voor parkvijver Horst
’gepasseerd station’
Fred Douven van restaurant De Peelparel in Horst doet opnieuw een poging om van de ruimte rondom de vijver
langs de Kabroeksebeek in Horst een stadspark te maken. Donderdagavond is er voor omwonenden van de vijver
een informatieavond over het zogenaamde bergbezinkbassin dat in een deel van de vijver moet komen. Volgens de
gemeente is het plan van Douven dan ook een gepasseerd station.
De vijver ligt langs de Vijverlaan en
Weltersweide en tegenover restaurant
De Peelparel. De vijver is ooit aangelegd
als overstort bij hoog water in de naastgelegen Kabroeksebeek. De gemeente
Horst aan de Maas wil nu een deel van
de vijver gaan gebruiken als bergbezinkbassin. Dit is een overschot waar bij
hevige regenval het teveel aan water
in het rioolstelsel loopt. Het vuil in dat
water kan bezinken in het bassin.
Volgens Fred Douven zorgt dit bassin
voor stankoverlast en is de vijver een
’oase in het centrum van Horst’. “Laat
alsjeblieft de vijver een echte vijver
worden. Mensen moeten nu bijna met de
auto naar het parkhotel om bij de bossen
te komen, terwijl de vijver maar een
paar honderd meter lopen vanaf het
centrum ligt.”
Douven wil dat daarom van de
ruimte rondom de vijver een stadspark
wordt gemaakt. Om zijn voorstel kracht
bij te zetten, heeft Douven een plan hiervoor uitgewerkt en aangeboden om het
bergbezinkbassin onder de parkeerplaats
van zijn restaurant te laten plaatsen.
Voor de gemeente is het plan niet
nieuw. “Douven heeft het plan vorig jaar
ook al bij de gemeente neergelegd,
toen bij wethouder Stas”, aldus een
woordvoerder. “We kwamen toen al tot
dezelfde conclusie als nu dat de vijver de
enige juiste lokatie is voor het bergbe-

Knip de waardebon uit en
proﬁteer van de  2,- korting
voor je diploma of voor Vaderdag

HORST • MAASBREE

HENK AARTS

www.ikzoekeencontainer.nl

Beleef de barbecue!

tel. (077) 320 97 00

Vaderdag...
... barbecue!
vanaf

€ 7,45 p.p.

Het plan van Fred Douven voor een stadspark

www.HenkAarts.com

zinkbassin. Het is dus een gepasseerd
station.” Volgens hem is de vergunning
voor de aanleg al verleend aan de aannemer en zitten er veel praktische bezwaren

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

aan de optie die Douven biedt. Zo zou de
Weltersweide opnieuw opengebroken
moeten worden en zou er een bouwput
komen vlak naast de woning van Douven.

Raymond Knops
niet in Tweede Kamer

Het leek er in eerste instantie
op dat Raymond Knops opnieuw
in de Tweede Kamer terecht zou
komen. Maar nu de voorkeursstemmen bekend zijn, blijkt dat
Knops de 21e zetel in de Kamer
net misloopt.
CDA-Kamerlid uit Meterik
Raymond Knops stond bij de
Kamerverkiezingen van 9 juni op de
23e plaats van de kieslijst. De partij
kreeg echter slechts 21 zetels, maar
door het vertrek van CDA-leider Jan
Peter Balkenende en partijgenoot

Jack de Vries zou Knops alsnog een
plek in de Tweede Kamer krijgen. Bij
die telling was echter nog geen rekening gehouden met voorkeursstemmen. Sabine Uitslag had met 15.933
voldoende stemmen verzameld om
ondanks haar 31e plek op de lijst toch
in de Kamer te komen, ten koste van
Raymond Knops op wie 4.310 werd
gestemd. Als het CDA samen met VVD
en PVV een coalitie gaat vormen, is
de kans groot dat Knops alsnog in de
Tweede Kamer komt doordat enkele
CDA-Kamerleden dan worden doorge-
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schoven naar een post als minister of
staatssecretaris.
In tegenstelling tot veel andere
Limburgse gemeentes kreeg de PVV
in Horst aan de Maas niet de meeste
stemmen. Het CDA is in onze gemeente de winnaar met 25,5 procent
van de stemmen, maar leverde wel
flink in ten opzichte van de vorige
Kamerverkiezingen. Ruim 20 procent
van de kiezers stemde op de PVV,
een verdubbeling. Landelijk winnaar
VVD moest in Horst aan de Maas
genoegen nemen met 16,6%.

Telefonisch bestellen via
077 398 65 10 of 077 398 89 31
elke woensdag pizzadag: alle pizza’s  6,00
elke donderdag schoteldag: alle schotels  1,50 korting
Gasthuisstraat 26, 5961 GB Horst

www.pizzeria-ramses.nl

elke dag geopend vanaf 15.00 uur!

Wij bezorgen ook thuis in Horst en omgeving!
binnen Horst  1,50, buiten Horst  2,50 gratis bezorgd boven  35,00
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Mini-Koerier verhuist naar Bloemlegging
bij Lancaster
Broekhuizenvorst
Wim van der Linden uit Broekhuizen stopt met het maken van het dorpsblad voor Broekhuizen en
Broekhuizenvorst. Het blad bestaat inmiddels 41 jaar en is ontstaan vanuit de kerk. Gevuld met onder andere het
verenigingsnieuws, parochienieuws en advertenties valt het blad wekelijks bij de inwoners van beide dorpen op de
deurmat.

Monument Meerlo
Afgelopen zondag zijn er bij het Lancaster Monument in Meerlo
bloemen neergelegd en is er stilgestaan bij de crash 66 jaar geleden.

toenmalige directeur van de Rabobank
in Broekhuizenvorst. Kinderen uit
Broekhuizenvorst en Broekhuizen bezorgden het blad bij de mensen thuis.
De gezondheid van Mia ging in
1995 snel achteruit, waardoor ze niet
meer in staat was om het blad alleen
te maken. Ze kreeg daarom hulp
van twee dames uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst. Wim stopt in 1996 bij
Pope om Mia te ondersteunen in haar
dagelijkse voorzieningen. Ze overlijdt in
1996, waarna Wim de productie van de
Mini-Koerier op zich neemt.

Met de computer
gaat alles sneller

De logo’s op papier die Wim iedere week plaatste bij de artikelen
Wim is geboren in Rotterdam,
waar hij werkzaam was in een magazijn voor huishoudartikelen. In 1967
leerde hij Mia kennen. “Ze had een
contactadvertentie in de krant geplaatst en die sprak me enorm aan. Ik
maakte een afspraak met haar en het
klikte meteen. Dat ze een dwarslaesie
had en hierdoor in een rolstoel zat was
voor mij geen probleem”.
Mia woonde in Broekhuizen en na
een tijdje besloot Wim hier naartoe
te verhuizen. De eerste maanden
woonde hij op kamers, maar later
konden ze gaan samenwonen in
Broekhuizen. Het huis werd door de
gemeente rolstoelvriendelijk gemaakt
door alle binnenmuren te verschuiven.
In 1968 traden zij in het huwelijksbootje. Vanwege de dwarslaesie had
Mia geen werk. Wim werd medewerker van Pope, een draad- en kabelfabriek in Blerick.

Blad opgestart door
vrouw Mia
Mia is degene die het dorpsblad
heeft opgezet. Zij kreeg in 1969 via de
kerkgemeenschap de vraag om een
blad te maken waar de kerkdiensten in
vermeld konden worden. Deze werden
toen nog in de lokale krant geplaatst.
De eerste uitgave heette het Parochie
Nieuws en werd wekelijks achter in de
kerk uitgedeeld.
In 1970 werd de uitgave een abonnementsblad. Een abonnement kostte
2,50 gulden en het blad bestond uit
een setje losse vellen. Verenigingen
en bedrijven maakten ook steeds
vaker gebruik van het blad om hun
nieuws of advertenties te plaatsen.
Door deze uitbreiding van informatie
werd er een oproep gedaan om een
nieuwe naam te bedenken. Het werd
de Mini-Koerier en is bedacht door de

De grootste verandering die Wim
kan bedenken ten aanzien van het blad
is de komst van de computer. “Vroeger
ging alles via een stencilmachine,
waarbij met inkt en hars letter voor
letter op papier werd gezet. Met de
computer gaat het typen van teksten
stukken sneller. Daarnaast werden teksten vroeger op bierviltjes of enveloppen geschreven en zo bij ons afgegeven. Tegenwoordig komen de teksten
meestal binnen via e-mail.”
Wim maakt het blad niet volledig
op via de computer. Advertenties, foto’s
of logo’s worden vaak naderhand bij
de tekst geplakt en daarna worden de
pagina’s pas gekopieerd. Een tijdrovende activiteit, waardoor hij zo’n 4
tot 5 dagen per week bezig is met een
uitgave van de Mini-Koerier.
Het blad is nog steeds erg populair
onder inwoners van Broekhuizen en
Broekhuizenvorst. Op dit moment zijn er
700 abonnementhouders. Een jaar geleden heeft Wim kenbaar gemaakt dat hij
vanwege zijn gezondheid genoodzaakt is
om te stoppen met de productie. Adfold
uit Broekhuizenvorst, een bedrijf dat zich
richt op de verspreiding van drukwerk
en folders, zal de productie van de MiniKoerier per 1 juli overnemen.

Het monument bestaat uit
een plaat met het vliegtuig dat
op 13 juni 1944 ’s nachts aan
de Heesweg in Meerlo door een
Duitse nachtjager werd neergeschoten. Van de Brits-Canadese
bemanning zijn zes van de
zeven bemanningsleden ter

plekke omgekomen. Alleen Jack
Trend kon met een parachute
het vliegtuig verlaten. Met hulp
van Nederlanders uit het verzet
vluchtte hij naar Engeland. Drie
jaar geleden is het monument
onder grote belangstelling door
Jack Trend onthuld.

Afscheid directeur
Jan Vissers
Na jarenlang in het onderwijs
te hebben gewerkt, gaat Jan
Vissers met pensioen. Vissers
eindigt zijn carrière als directeur
op basisschool ’t Reuvelt in
Grubbenvorst.
De school wil zijn afscheid niet
onopgemerkt voorbij laten gaan
en is van plan dit te vieren op 8

juli. Iedereen die ook afscheid
wil nemen van Vissers, wordt
uitgenodigd om op die donderdag
tussen 17.00 en 19.00 uur naar
de basisschool te komen.
Daar kunnen zij een drankje
met hem nuttigen. De school ligt
aan de Pastoor Tijssenstraat 18a
te Grubbenvorst.

Voor sfeer vol wonen!

Zoekt u goederen of diensten?
In HALLO Horst aan de Maas is
het mogelijk om uw zoekertje te
plaatsen.

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

Naam:

Adres:

PC + woonplaats:

E-mail:

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

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

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

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

Beatrixstraat 3A - 5864 AG Meerlo - Tel. (0478) 691278
www.woninginrichtingpeters.nl

Plaatsingsdatum:

=€

Te koop: Pioenrozen en zonnebloemen
à € 2,00 per bos. Voor vrijdag en zaterdag koffieboeketjes. Veldboeketten op
bestelling. Fam. Klomp, Nieuwe Peeldijk
35 America. Tel. 077 464 13 80.
Student HAS Den Bosch zoekt vanaf
1-11-2010, 20 weken (ex. feestdgn)
woonruimte in omgeving Lottum
voor stage. Tel: 0610788573
Mail: michel_jongenelen@hotmail.com
Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten

TE KOOP: HEERLIJKE VERSE ASPERGES
uit de volle grond! Mts Verhaeg
Kranestraat 38 Horst Tel 077 3986590
Hortensia‘s (125 soorten). Mooi ass.
bijzondere vaste planten o.a. echinacea, geranium, lobelia en persicaria.
Viburnum e.a. heesters (ook op stam)
Klimop, grassen en bamboe.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur of
bel: 0640327108/ 0774653283
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06- 22 67 65 05
Ontdek TerugBlik.
Ruim 5.000 titels 2e hands boeken!
Veemarkt 7A Horst. www.terugblik.net
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Afscheid Jan Nabben bij Munckhof Groep

“Munckhof is mijn
kindje geworden”

dennis
goede smaak

Jan Nabben vertrekt op 18 juni als algemeen directeur van Munckhof Groep. In de ruim twintig jaar dat hij het
bedrijf leidde, is Munckhof gegroeid tot een grote en brede onderneming met 23 vestigingen in binnen- en
buitenland tot zelfs in Peking toe. Nu is het voor Nabben tijd om het stokje over te dragen.

Nabben: “We moeten meer toegevoegde waarde aan het product geven,
dat konden we in de bus eigenlijk niet.
En er moeten meer poten onder het
bedrijf komen. Het zakelijk gedeelte
is daarin heel belangrijk. Tom Roefs
werkte destijds bij een zakelijke reisorganisatie in Utrecht. Hem heb ik toen
gevraagd of hij samen met ons een
nieuw bedrijf wilde opbouwen.”
Zo ontstond een nieuwe poot,
Munckhof Business Travel.
In die jaren werden ook een aantal
bedrijven overgenomen, zoals Taxi
Bovee uit Broekhuizen, waardoor het
bedrijf er in een klap bijna vijftig taxi’s
bij kreeg. Munckhof speelde zich echter
zelf ook in de kijker bij andere bedrijven. Zo werd het bedrijf in 1995 overgenomen door openbaarvervoerbedrijf
Hermes. Door die overname was het
voor Munckhof mogelijk om te verhuizen van de Venrayseweg naar het huidige pand op industrieterrein Hoogveld
in Horst. Het was een lastige periode
voor Nabben. “Hermes kwam net als
veel andere openbaarvervoerbedrijven
in zwaar weer terecht. Er kwamen
vijf directeuren in twee jaar tijd, met
ieder hun eigen visie. Ik kon me met
die visies niet verenigen. Ze wilden

Jacob Merlostraat 6
5961 AB Horst

* m.u.v. buitenlands gedistilleerd

t 077 374 41 94

Actie loopt t/m 31 augustus 2010

e info@chitaniedennis.nl

Vooraf reserveren gewenst.

w www.chitaniedennis.nl

Voor de liefste papa’s !
Papa arrangement 1:

★ Gebruik binnen- en buitensauna’s, whirlpool,
Turks stoombad en verwarmd binnenzwembad.
★ Stevige rug-, nek- en schoudermassage
★ Spa pedicure

Arrangement:  50,- (ook op kadobon) Normaal  87,50
Papa arrangement 2:
het busvervoer, de taxi’s en het reizen
regelen vanuit een centrale plek. Dat
werkt niet in onze sector. Wij moeten
dicht bij onze klant zitten. De sfeer bij
Hermes was ook ambtelijk. Ze weten
precies hoe laat volgend jaar met Kerst
de bus vertrekt, maar met taxivervoer
weet je bij wijze van spreken niet eens
wat er morgen gebeurt. Dat is een heel
andere benadering. We moeten met de
markt bezig zijn.” Uit onvrede over de
gang van zaken binnen Hermes stapte
Nabben in 1999 op bij Munckhof, met
pijn in het hart.
Gelukkig voor Jan Nabben was dat
dieptepunt maar van korte duur. Na
zijn vertrek startte Nabben een eigen
bedrijf, maar al een jaar later hoorde hij
dat Hermes van plan was om dochterbedrijven weer af te stoten. Daardoor
kon Jan Nabben samen met Eric van
den Munckhof het bedrijf in augustus
2000 weer terugkopen van Hermes.
Door overnames en uitbreiding groeit
Munckhof Groep tot een onderneming
met 800 werknemers, heeft het onder
andere 450 voertuigen en huurt het er
dagelijks nog zo’n 600 in.
Met een onderbreking van een jaar
heeft de 64-jarige Jan Nabben nu ruim
20 jaar aan het roer van Munckhof gestaan. Tijd om het stokje over te geven

aan Tom Roefs met zijn directieteam.
Dat doet hij met het volste vertrouwen.
“We hebben een solide bedrijf neergezet, met goede klanten en een goede
naam. Onlangs gaf 99 procent van onze
medewerkers in een enquête aan dat
ze graag bij Munckhof werken. Dat is
het grootste compliment dat ze me bij
mijn vertrek kunnen geven.”

We hebben een solide bedrijf neergezet
Het afscheid van Jan Nabben wordt
op vrijdag 18 juni gevierd. Er is eerst
een officieel afscheid in ’t Gasthoês
en daarna een feest in de Mèrthal.
Dat moet volgens Jan Nabben een
Horster feest worden met de eigen
werknemers, oud-werknemers, familie,
vrienden en bekenden en vooral
mensen uit de Horster gemeenschap.
Het feest wordt opgeluisterd door
Limburgse artiesten die Nabben zelf
heeft uitgekozen. Ondanks het feestelijke afscheid ziet Jan er ook erg tegen
op. “Munckhof is mijn kindje geworden.
Ik heb het zien groeien en bloeien en
ben met hart en ziel aan het bedrijf
verbonden. Daarom zal het op 18 juni
niet makkelijk zijn. Laat het maar gauw
voorbij zijn.”

Scootmobielcursus voor veiligheid
Een scootmobiel kan misschien
niet zo hard rijden, maar de chauffeur neemt wel deel aan het verkeer.
Daarom wil Veilig Verkeer Nederland
(VVN) een scootmobielcursus
organiseren, zolang er voldoende
deelnemers zijn. De onderdelen van
de cursus bestaan uit een theoretisch
gedeelte waarbij speciale aandacht
wordt geschonken aan de verkeersregels voor scootmobielgebruikers en
een parcours dat de chauffeur samen
met een begeleider aflegt. Tijdens dit

vorm van liefde

Wij bieden u nu een
fantastisch à la carte
4-gangenmenu incl. drank*
voor E 39,50

Voor zijn komst naar Munckhof
Groep werkte Jan Nabben als directeur
van een transportbedrijf uit Horst en
later Venlo. In 1990 maakte hij de
overstap naar Munckhof in Horst, de
bakermat van Nabben. Munckhof was
in die jaren nog een echt busbedrijf.
Hein van den Munckhof startte in 1927
het bedrijf met een houten bus waarin
12 personen konden worden vervoerd.
En ook aan het begin van de jaren
negentig lag de nadruk bij Munckhof
nog altijd op het busvervoer. Toen
Jan Nabben in 1990 werd binnengehaald als algemeen directeur zag hij
in dat het bedrijf het niet alleen zou
redden met het busvervoer en zette
hij in op het gehandicaptenvervoer
voor het toenmalige De Wendel. De
aanbesteding voor het vervoer ging
naar Munckhof, waardoor het Horster
busbedrijf de eerste stappen zette in
het taxivervoer.

Alleen busvervoer
was niet genoeg

is een

parcours legt de begeleider uit hoe bepaalde obstakels het beste genomen
kunnen worden. Er wordt extra gelet
op onder andere het op- en afrijden
van trottoirs en het nemen van een
helling. De firma Ligtvoet geeft uitleg
over het gebruik van een scootmobiel
en hoe kleine storingen verholpen
kunnen worden. De bijdrage voor deze
cursus is vijf euro en kan overgemaakt
worden op bankrekening 12.36.26.862
ten name van VVN afdeling Peel- en
Maasdorpen.

Er kunnen maximaal dertig
personen meedoen met de cursus,
die zich voor 25 juni kunnen opgeven
bij peelenmaasdorpen@vvnregio.nl
of per post naar G.M.L. Gielen, Achter
de Smaalbrug 25, 5961 AX Horst.
In de aanmelding moet in ieder
geval naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer staan.
De cursus wordt gehouden op 7
juli in café De leste Geulde aan de
Noordsingel 75 in Horst en duurt van
13.00 tot 16.30 uur.

★ Wassen, knippen en stylen
★ Stevige rug-, nek- en schoudermassage
★ Gebruik binnen- en buitensauna’s, whirlpool,
Turks stoombad en verwarmd binnenzwembad.

Arrangement:  50,- (ook op kadobon) Normaal  76,50

Juni-Actie Allura Beauty&Spa:

★ Nagels lakken inclusief potje Pupa Milano nagellak mee naar huis  15,★ Rug-, nek- en schoudermassage incl. gebruik wellness  30,★ Summerface treatment incl. gezichtsmassage met ice balls,
incl. gebruik wellness  65,-

Kapsalon, Schoonheidssalon, Massagesalon, Manicure, Pedicure,
Metamorfoses, Workshops, Visagie,
Arrangementen, Wellness, Solarium
Wij zijn 7 dagen per week geopend, ook in de avonden!

Allura Beauty&Spa
(gevestigd in Parkhotel Horst)

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

Wk snackpakket
gezinszak friet met 4 snacks
keuze uit frikadel,
kroket of kaassoufle voor

Stokbroodje het hukske


95

7,


00

,
5
Kijkt u ook eens op

Deze moet je geproefd hebben!

www.hethukske.nl
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Eerste winnaars WK Poule bekend
De HALLO Horst aan de Maas WK Poule is in volle gang. In veel cafés,
bedrijfskantines en aula’s van scholen in Horst aan de Maas keken WK-fans op
groot scherm of hun voorspelling voor de wedstrijd Nederland-Denemarken
uitkwam. Zo ook bij basisschool de Doolgaard in Horst waar de kinderen volop
uitgedost uitbundig juichten voor de twee goals van het Nederlands elftal.
Intussen is de HALLO Horst aan
de Maas WK Poule in volle gang.
Vrijdag 19 juni direct na afloop van de
wedstrijd Duitsland - Servië worden
de eerste periodekampioenen op de
website van de HALLO WK Poule bekend gemaakt. Prijswinnaars worden
ook per e-mail op de hoogte gebracht.
Let op: als er niet binnen 48 uur op
gereageerd wordt, schuift de prijs
automatisch door naar de volgende
hoogstgenoteerde deelnemer in de
stand. Bij gedeelde plekken wordt

gekeken wie het dichtst bij het totaal
aantal gescoorde doelpunten tot dat
moment zit. Op 24 juni zullen de drie
winnaars ook officieel vermeld worden
in dit nieuwsblad.
Bij een van de vorige edities van
HALLO Horst aan de Maas werd al een
poster met het speelschema van het
WK gevoegd. Voor wie nog een extra
poster kan gebruiken om alle standen
bij te houden, zijn er bij onderstaande
sponsoren nog gratis posters af te
halen.

Foto ID grijpt naast
Bruidsfoto Award
Foto ID uit Horst was dinsdag
door een vakjury genomineerd voor
de Bruidsfoto Award 2010. Het
publiek had het laatste woord voor
de vakprijs en koos niet voor de
Horster fotozaak.

Eugène van Hoof van Foto ID: “We
worden ieder jaar wel genomineerd
in een bepaalde categorie. Ook dit

jaar was het voor ons een hele eer om
door de vakjury te zijn uitgekozen”.
Dat Foto ID dit jaar niet in de prijzen
viel, is volgens Van Hoof jammer, maar
hij haalt er ook iets positiefs uit. “Het is
altijd leerzaam om te zien welke foto’s
het publiek uitkiest. Zo kunnen we
ideeën opdoen voor foto’s die consumenten nog beter aanspreken.”

U wilt toch ook
een zonnige
zomer buiten!

Groengroep Sevenum
organiseert huifkartocht
voor gemeenteraad
Afgelopen zondag werd door Groengroep Sevenum een excursie voor
de gemeenteraad van Horst aan de Maas georganiseerd. De Raad werd
uitgenodigd om middels een rondtour te ervaren, proeven en te horen
wat de Groengroep zoal doet en wat hun visie is.

Maandag plaatste Groengroep samen met
KnopenLopen Sevenum een windmolen bij de Blakterbeek.
Een flink gevulde huifkar met
ruim twintig personen tourde zondag door het Sevenumse landschap.
Tijdens deze huifkartocht kwamen
de resultaten die Groengroep
Sevenum bereikt had veelvuldig
voorbij. Vele raadsleden en ambtenaren waren verrast over wat de

stichting zoal heeft uitgevoerd.
De raad gaf aan dat een gemeente
zich kan prijzen met zulke groepen.
Groengroep Sevenum gaf aan
blij te zijn met het enthousiasme
van de gemeenteraad en graag nog
veel projecten en onderwerpen in de
gemeente te willen oppakken.
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Britse oorlogsheld na 66 jaar terug
in Broekhuizenvorst
Wagner kon als enige
uit het vliegtuig komen
De Brit besloot in noordelijke
richting te lopen. “Het leek me wat ver
om via Frankrijk naar Spanje te lopen”,
grapte Wagner. Zijn doel was om ten
noorden van Arnhem Nederland binnen te gaan om zich daar bij de Britse
troepen aan te sluiten. Om niet te
worden opgemerkt, liep hij alleen
’s nachts en zocht hij telkens een
schuilplek voor overdag. Hij meed
dichtbevolkte plekken. “Ik had een
noodpakket bij me om wat te kunnen
eten. Omdat het winter was, kon ik
verder nergens iets te eten vinden. Na
zes dagen kon ik blijkbaar niet helder
meer denken en liep ik een dorp in.
Ik hoorde de klik van een geweer en
een soldaat roepen: ’halt wer da?’”
Wagner werd opgepakt en krijgsgevangen genomen. Via een Duitse vliegbasis
in het Duitse plaatsje Alpen werd hij
naar Frankfurt gebracht en daar ondervraagd. Uiteindelijk kwam hij in een
kamp voor krijgsgevangenen terecht en
werd daar bevrijd door de Russen.
Sergeant Henry Wagner (l) krijgt een brokstuk van zijn vliegtuig van Wies Peeters
Wagner was afgelopen weekend
met vrienden op vakantie in
Nederland. Hij bezocht onder andere
de plek waar zijn vliegtuig in 1944
neerstortte en het militaire kerkhof in
Venray. De Brit bracht ook een bezoek
aan Wies Peeters in Broekhuizen,
een fervent verzamelaar van spullen
uit de Tweede Wereldoorlog. Peeters
heeft thuis veel informatie verzameld
over alles wat er zich in de oorlog
afspeelde in de regio, waaronder het
neerstorten van het vliegtuig van
Wagner. Bij het zien van de verzameling kwamen bij Henry Wagner de

herinneringen aan 18 december 1944
weer levendig naar boven.

Ik heb vaak aan hem
moeten denken
Het vliegtuig van sergeant
Henry Wagner had zijn bommen
afgeworpen boven Duisburg en was
weer op de weg terug naar Engeland
toen de Halifax-bommenwerper door
een Duits gevechtsvliegtuig uit de
lucht werd geschoten. Als navigator
zat Wagner onder in het vliegtuig
en kon hij via een luik als eerste

uit het vliegtuig springen. Wagner:
“Toen ik aan mijn parachute naar
beneden viel, zag ik een flits en
hoorde gerommel. Ik dacht: ’het kan
geen onweer zijn in de winter’. Ik
realiseerde me dat het vliegtuig was
ontploft. Het regende en waaide
enorm hard. Omdat ik wist dat er een
noordwestenwind stond, wist ik dat
ik in Duitsland terecht zou komen.
Ik kwam terecht in een boom in de
achtertuin van een huis. Het was rond
half zeven en zag iemand door de
gordijnen kijken. Toen wist ik dat ik
moest maken dat ik wegkwam.”

Via Frankrijk naar
Spanje leek me te ver

De inmiddels 87-jarige Henry
Wagner is curator van een oorlogsmuseum in Engeland. Wies Peeters
heeft ook zijn eigen museumpje in
zijn huis in Broekhuizen. Samen met
dorpsgenoot Jan in ’t Zand heeft hij
jarenlang met een metaaldetector in
de omgeving van zijn dorp gezocht
naar overblijfselen van de oorlog.
Ook krijgt hij af en toe gevonden
spullen die bijvoorbeeld worden
opgegraven bij het omploegen van
akkers.
Een van die vondsten bestond uit
een deel van het landingsgestel
en wat plaatwerk van de Halifaxbommenwerper van Henry Wagner.
Peeters vindt het dan ook prachtig
dat het enige bemanningslid dat het
neerstorten van het vliegtuig had
overleefd bij hem op bezoek was.
“Ik heb vaak aan hem moeten
denken”, aldus Wies Peeters.
Als aandenken aan het ongeluk
en het bezoek aan Nederland gaf
Wies Peeters een brokstuk van het
vliegtuig mee aan sergeant Henry
Wagner: voor in zijn museum.
“Erg bijzonder”, vertelt Wagner.
“Dit krijgt een speciale plek in het
museum, met natuurlijk een uitgebreide omschrijving van waar het
vandaan komt.”

Zondag 20 juni

S.T.O.E.R.

Coverband Stoere Patsers
Aanvang 18.00 uur
Wilt u meer weten? Café ‘t Tunneke - St. Odastraat 9a, 5962 AV Melderslo
Tel: 077-3988225 - Mob: 06-15005433 - www.cafetunneke.nl

DE NIEUWE NX800

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Het was afgelopen zondag een bijzondere dag voor de Brit Henry Wagner. Hij bracht een bezoek aan
Broekhuizenvorst, de plek waar zijn bommenwerper 66 jaar geleden werd neergehaald door de Duitsers. Wagner
was de enige van zeven bemanningsleden die het voorval overleefde.

NU EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR
BIJ UW SONY PREMIUM DEALER

Perfect uitgerust.
Gewoonweg meer comfort.

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

Worst voor goed weer OLS
De schutters uit Grubbenvorst brachten maandagavond een worst naar de zusters van het klooster
in Grubbenvorst. Volgens traditie werd hen gevraagd te bidden voor goed weer. Nu dus voor het OLS op
4 juli. Na afloop gingen de schutters naar het Mariakapelletje aan de Brandakkerweg. Dit pas verplaatste kapelletje werd die avond ingezegend.

home of electronics
CoenDers eleCtro KerKstraat 11 5961 GC Horst 077 3981388
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Horst aan de Maas
ontmoet Afrika
Op zondag 20 juni organiseren de organisaties BE-ONe en African
Style een Afrikadag in ´t Gasthôes in Horst. Alle inwoners van Horst aan
de Maas zijn voor dit evenement uitgenodigd. Het doel van de Afrikadag
is om mensen te laten kennismaken met de Afrikaanse cultuur.

Funpop Horst trekt bijna
8.000 bezoekers
Stralende gezichten, meezingen en vooral ook zwaaien naar de optredende artiesten. Het Funpop-weekend zit
er weer op. Het openluchtfestival voor mensen met een verstandelijke beperking trok afgelopen zaterdag 4.500 en
op zondag 3.500 bezoekers.
Met optredens van onder andere
Thomas Berge, Lee Towers, Belle
Perez, Nikki, Di-rect, Frans Duijts en
Corry Konings kon het weekend niet
meer stuk. Funpopvoorzitter Thijs van
Montfort: “In de aanloop naar het
festival toe hadden we wel problemen met de opbouw door de harde
wind. Gelukkig nam de wind zaterdag
en zondag af waardoor het festival
onder prima weersomstandigheden
kon plaatsvinden. Regen hebben we
niet of nauwelijks gehad dus hoor
je mij niet mopperen”, aldus de
Funpopvoorman.

De Afrikadag is een dag waarbij
beide culturen, de Afrikaanse en de
Nederlandse, elkaar ontmoeten.
Alle activiteiten gedurende de dag
zijn gebaseerd op interactie tussen
alle aanwezigen. Er wordt samen
gezongen, men kan workshops
volgen, er is een markt met allerlei
Afrikaanse producten en ook de
Wereldwinkel heeft er een stand.
Het initiatief van de Afrikadag
komt van Kees van Lent, een van de
verantwoordelijken bij de stichting
Begeleiding en Ondersteuning
Nieuwkomers, BE-ONe genoemd. Deze
zorgt voor verschillende werkzaamheden ten behoeve van de opvang en
integratie van nieuwkomers die niet
worden uitgevoerd door de Gemeente
of Stichting Vluchtelingenwerk
Limburg. Het gaat hierbij onder andere om het geven van aanvullende
taalopleidingen en het geven van
computerlessen.

De activiteiten van BE-ONe dragen
ook bij aan het behalen van de millenniumdoelen waar de gemeente Horst
aan de Maas als Millenniumgemeente
tot 2015 elk jaar invulling aan wil
geven. Een van de belangrijkste
doelen waar BE-ONe toe bijdraagt,
is het bereiken van gelijkheid tussen
mannen en vrouwen.
De stichting BE-ONe is een van
de aangesloten organisaties van het
Mondiaal Platform Horst aan de Maas.
Dit is de overkoepelende organisatie
waaronder stichtingen en verenigingen gezamenlijk hun doelstelling,
hulp aan de derdewereldlanden,
profileren naar de inwoners van de
gemeente Horst aan de Maas.
Het programma van de Afrikadag
begint om 11.00 en duurt tot
ongeveer 17.00 uur. De deuren van
´t Gasthôes gaan open om 10.45 uur.
Voor meer informatie zie
www.beone-horst.nl

Geweldige ambiance
tijdens het festival
Achter het grote podium is het
een komen en gaan van artiesten.
Mensen die er niets te zoeken hebben
worden door medewerkers van een
beveiligingsbedrijf op vriendelijke
toon tegengehouden. Ruud Peeters
van Enter Productions uit Sevenum is
belast met het stagemanagement. Het
podiumprogramma verloopt helemaal
naar wens en is tot op de minuut

nauwkeurig vastgelegd. “We moeten dit elk jaar goed regelen voor de
artiesten dan weten we zeker dat ze
ook bij een volgende editie weer van
de partij zijn”, aldus Ruud.
Voor het podium staan de mensen
waar het allemaal om begonnen is.
Duizenden handjes, zelfgemaakte
tekeningen en knuffels gaan de
lucht in wanneer Corry Konings op
het podium verschijnt. “Moet je toch
kijken wat een enthousiasme, wat een
ambiance”, aldus een van de in totaal
vierhonderd vrijwilligers die zaterdag
en zondag op het festivalterrein actief
waren. “Je voelt je gewoonweg bevoorrecht om mee te mogen werken
aan zo’n festival.” Anderhalf uur na het
optreden van Corry Konings staat de
zangeres nog steeds handtekeningen
uit te delen in een speciaal daarvoor
ingerichte stand.

Vierhonderd
vrijwilligers actief
tijdens Funpop
Maar niet alleen bekende artiesten

van radio en tv traden op. Ook de
doelgroep zelf liet van zich horen. Zo
vond zondagmiddag de finale plaats
van Funfactor, een talentenwedstrijd
voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze werd voor de
derde keer gehouden en werd dit jaar
gewonnen door Danny Smoorenburg
uit Rossum met zijn zelfgeschreven
lied Mijn Vriendinnetje. De Rossummer
mag nu zijn eigen nummer opnemen
op een cd. De tweede en de derde
plaats gingen respectievelijk naar John
van Nijland uit Woerden en Jessica van
Berkel uit Utrecht.

Funpop 2011 wordt
een hele speciale
Volgend jaar vindt Funpop voor de
vijftiende keer plaats en dat belooft
een speciale editie te worden volgens
Thijs van Montfort. Hij wil daar nog
niets over kwijt. Volgend jaar vindt
Funpop plaats in het weekend van 28
en 29 mei.
Funpop 2010, een weekend vol
muziek en entertainment waarbij het
vooral genieten was.

VOORVERKOOPDAGEN! OP 17-18-19 JUNI
Wij zijn gestart met de voorverkoopdagen
en al volop aan het afprijzen!
Graag tot ziens bij:

500 m2 winkelplezier
Doolgaardstraat 8, 5961 TS Horst, tel. 077-398 56 51
Eigen parkeerplaats voor de deur.

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

Frans Duijts samen met Joey van Helden

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

Laat de ogen
onderzoeken
en verdien
een gratis ijsje!

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00
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‘Musical Emotions’
een muzikale en vocale reis
met Horster artiesten
Het Horster Mannenkoor brengt samen met de Koninklijke Harmonie van Horst en het Meuleveld Kinderkoor de
voorstelling Musical Emotions. Dit muziekspektakel vindt plaats op zaterdag 26 juni in de Schouwburg van Venray en
begint om 19.30 uur. Het repertoire van de avond bestaat voor negentig procent uit liedjes van musicals of films.

cultuur 09

Rozenkoningin Lottum
op zoek naar prins
Enkele weken geleden werden de Rozenkoningin en haar hofdame
gepresenteerd bij kasteel de Borggraaf in Lottum. De twee dames zijn het
boegbeeld ter promotie van de roos en het Rozenfestival, dat plaatsvindt
van 6 tot en met 9 augustus in Lottum. De Rozenkoningin wil tijdens het
Rozenfestival graag trouwen en is naarstig op zoek naar een prins.
De Lottumse hoogheid wil een
groots huwelijk. Er worden voor deze
gelegenheid tienduizenden genodigden en bezoekers verwacht. Indien er
tijdig een prins wordt gevonden, zal
het huwelijk plaatsvinden op het
kasteel, gelegen op het
Koninginneplein tijdens het festival.
De komende weken worden door de
Rozenkoningin naarstig benut om een
geschikte prins te vinden waar ze mee
kan trouwen. Inwoners van Horst aan
de Maas zullen de Rozenkoningin en
haar hofdame dan ook op verschillende plekken tegenkomen zoals bij
de Floriade Invites en op het OLS in

Grubbenvorst, op zoek naar een prins.
Zeer binnenkort is het mogelijk
om online tickets te bestellen.
Dit kan via de website van
www.rozendorp.nl. Het Rozenfestival
is geopend op vrijdag 6 augustus van
17.00 tot 23.00 uur en op zaterdag 7
tot en met maandag 9 augustus van
10.00 tot 23.00 uur. Een passe-partout
voor alle dagen kost 25 euro. Het
dagtarief is 12,50 euro voor volwassenen en 11,00 euro voor CJP en 65+.
Bezoekers die online tickets bestellen betalen eveneens 11,00 euro per
toegangsbewijs. Kinderen tot 12 jaar
mogen gratis binnen.

Piet van Kempen en Sraar van den Beuken nemen het programma nog eens door
De in Horst woonachtige Sraar van
den Beuken en Piet van Kempen hebben alle twee iets met muziek en zang.
Sraar is 78 jaar oud en heeft 60 jaar
als blazer zijn bijdrage geleverd bij de
Koninklijke Harmonie van Horst. Begin
dit jaar is hij als actief muzikant gestopt
en doet nu pr-werkzaamheden voor het
muziekgezelschap.
“Toen het Horster Mannenkoor
met het idee kwam iets gezamenlijk
met de harmonie te organiseren was
ik uiteraard van de partij. Al vrij snel
kwam daar de vraag van een kinderkoor. Omdat we in het verleden al eens
met het Meuleveld Kinderkoor hadden
opgetreden was de invulling snel gerealiseerd”, aldus Sraar.
Het kinderkoor staat onder leiding
van de 63-jarige Piet van Kempen die
op de Meuleveldschool lesgaf. Piet
nam een half jaar geleden afscheid
als leerkracht aan de school maar blijft
wel als muzikaal leider verbonden aan
het kinderkoor. “Ik speel daarnaast ook
nog trompet bij de Horster harmonie
dus je begrijpt wel dat dit concert me
aanspreekt”, aldus Piet.

Mèrthal opbouwen
voor dit evenement
kost veel tijd en geld
Wanneer alle artiesten op de
bühne staan, is er geen plekje meer
vrij. De harmonie, het mannenkoor en
het kinderkoor samen tellen dan een
kleine 250 personen. “Dat is ook de
reden waarom we naar de Schouwburg
in Venray zijn uitgeweken”, zegt Piet.
“De Mèrthal zou een optie geweest zijn
maar dan moeten we alles opbouwen
en dat hoeft in Venray niet.” In de
schouwburg is plaats voor zo’n 650
bezoekers. Musical Emotions vergt ook
een logistieke oplossing tijdens de optredens van het kinderkoor dat bestaat
uit 88 kinderen. Piet van Kempen: “Zij
zingen zes liedjes terwijl de harmonie
en het mannenkoor ook op de bühne
staan. De kinderen moeten na elk
optreden achter de bühne wachten tot
ze weer aan de beurt zijn en dat valt
niet mee.”
Naast het Horster Mannenkoor, de
Koninklijke Harmonie van Horst en het

KWIK-REP

Koelkast defect?
Voor al uw reparaties aan huishoudelijke
apparatuur bel Kwik-Rep: 077-3216666
Willemstraat 48, Venlo

www.kwik-rep.nl

Meuleveld Kinderkoor treden ook nog
bekende artiesten uit de Horster regio
op in Venray. “Wat dacht je van Renée
van Wegberg, Ron Barents, Roy Verbeek
en het combo onder leiding van Mike
Roelofs”, somt Sraar van den Beuken
op. “Dat zijn toch namen die zelfs tot
ver over onze landsgrenzen reiken.
En wat dacht je van de dirigenten Jan
Mertens, Steven Walker en pianist Willy
Appermont? Allemaal topmensen in
hun vakgebied”, merkt Van den Beuken
op. Het concert duurt van 19.30 tot
ongeveer 23.00 uur. “Dat is inclusief de
toegift”, lacht Piet van Kempen.

Unieke musical-en filmmuziekreis door de tijd
“Er worden dertig nummers ten
gehore gebracht die betrekking hebben
op musical- en filmmuziek. En o ja, we
hebben met alles rekening gehouden,
zelfs met het WK voetbal. Niemand
hoeft iets van het Nederlands elftal te
missen”, voegt Sraar er nog vlug aan
toe. Meer informatie is te vinden op:
www.musicalemotions.nl

Rozenkoningin Lottum zoekt samen met haar hofdame
een prins om mee te trouwen

Peter Thijssen band
treedt op in Cafe de Buun
Zondag 20 juni verzorgt Peter
Thijssen samen met zijn band een optreden in Muziekcafé de Buun in Horst.
Sinds een half jaar is Peter een nieuwe weg ingeslagen. Naast zijn vaste
bandleden John Janssen en Geert
Keysers worden er bij elk optreden
gastmuzikanten uitgenodigd. Peter
nodigt, afhankelijk van het podium

waar de band optreedt, een of twee
gastmuzikanten uit. Deze muzikanten
voegen tijdens de optredens op hun
eigen manier een extra spanning toe.
Voor het optreden van 20 juni heeft
de band gekozen voor twee gitaristen.
Het jeugdige talent Bryan Bos en de
ervaren Jeffy Meyer. De aanvang is
18.00 uur en de entree is vrij.
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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.

Louis Vullings
Koken met
Jan Cremers

Op de grens tussen Grubbenvorst en Horst trof onze HALLO-verslaggever
Louis Vullings aan, een geboren en getogen Horsternaar. Veel inwoners van
Horst aan de Maas kennen Louis misschien niet maar zullen ongetwijfeld zijn
stem wel eens op Radio Reindonk gehoord hebben. Louis is medepresentator
van het radioprogramma De Wekkerradio dat elke zondagochtend wordt
uitgezonden. De altijd goedgemutste presentator wordt deze week ‘Geplukt’.

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

Koteletten

op Grubbenvorster
wijze
Benodigdheden: (4 personen)
4 karbonades
1 ui
1 dl droge witte wijn
1 eetlepel azijn
2 dl bouillon
4 augurkjes
90 gram boter
30 gram bloem
tomatenpuree
mosterd
peper, zout
Bereiding
• Maak van 30 gram boter en de
bloem een beurre manié door
ze goed te mengen;
• Smelt 30 gram boter in een
pan. Schil de ui en hak ze fijn.
Voeg ze bij de boter en laat
zachtjes fruiten, zonder dat de
ui verkleurt. Schenk er dan de
witte wijn bij en de azijn en
laat dit tot 2/3 inkoken;
• Voeg de bouillon toe en een
eetlepel tomatenpuree en laat
weer tot 2/3 inkoken;
• Voeg, onder voortdurend
kloppen met de garde, de
beurre manié met beetjes toe
en klop flink, zodat er een
mooie saus ontstaat. Snij de
augurkjes in fijne juliënne en
pers het vocht eruit. Voeg ze
toe aan de saus. Controleer de
smaak van de saus en voeg
eventueel zout en peper toe.
Laat de saus op heel klein vuur
verder sudderen totdat de
karbonades klaar zijn;
• Braad de karbonades in de
rest van de boter snel aan
beide kanten bruin en laat ze
dan nog 10 minuten op zacht
vuur gaar worden. Leg de
karbonades op een serveerschaal en schenk er de saus
overheen.

Louis Vullings al jaren actief bij Omroep Reindonk
Louis Vullings is 56 jaar oud en
getrouwd met Nellie. Het stel heeft
geen kinderen en woont aan de
Venloseweg, op de grens tussen Horst
en Grubbenvorst. Louis heeft ruim
dertig jaar een eigen akkerbouwbedrijf gehad. In 2007 kwam daar een
einde aan door de komst van tuinbouwgebied Californië. Vanaf die tijd
werkt Louis bij Van Lipzig Tuinderijen,
een bedrijf gehuisvest in de achtertuin
van Vullings. Zijn werk is dicht bij huis
en dat bevalt hem uitstekend.
Aan hobby’s heeft de kwieke vijftiger

geen gebrek. “Ik maak of presenteer
al 29 jaar radioprogramma’s. Ik ben
ooit begonnen bij ziekenomroep Rozah
en nu alweer bijna 14 jaar actief bij
Omroep Reindonk. Bijna al deze jaren
heb ik programma’s gemaakt op de
zondagmorgen dus uitslapen, of een andere activiteit ondernemen met Nellie
is er op zondagmorgen zelden of nooit
bij”, zegt hij bijna verontschuldigend.
Naast presenteren kijkt Louis ook
graag naar sportwedstrijden en dan
vooral het Nederlands Elftal. Hij is een
echte carnavalsvierder en is 12 jaar
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Er is veel veranderd in het gebied
waar Louis woont. “Er is sinds 2000 veel
gebouwd in mijn directe omgeving. Zo
is tuinbouw- en kassengebied Californië
ontwikkeld en Trade Port. Een aantal
jaren eerder ook al de A73. Nu komt
de Floriade er aan en mogelijk nog
een aantal grote veebedrijven. Soms
vraag ik me af wanneer het genoeg is.
Gelukkig staat tegenover de bouw van
kassen in Californië ook natuurcompensatie. Je kunt er best mooi wandelen,
vooral richting Reulsberg en ’t Ham. Je
ziet dan allerlei vogelsoorten zoals eenden en ganzen. Sinds een aantal jaren
broeden er zelfs zwanen. Er is tevens
veel water als natuurcompensatie bijgekomen waar je in winterdag heerlijk op
kunt schaatsen, mits het vriest”, aldus
de Horstenaar. Vullings woont al 56 jaar
op hetzelfde plekje, lekker vrij en ruim.
De veranderingen gaan snel volgens
Louis, ook in Horst. “Maar als ik iets kon
terughalen, zette ik de boerderij van
de familie Hoogers weer terug aan het
Wilhelminaplein. Dat zou op die plek
niet misstaan. We hadden dan een nog
mooier plein gehad. Eigenlijk wil ik

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Foutste WK-gadget uit Sevenum

De Zérumse Africa Man ni hiëlemoal top,
Mar toch ni echt de aalergroëtste flop.
Want wát vingde geej da,
Ván di Vuvuzela?
Di zeurt ow toch echt de oêre ván de kop!

“In the picture“ voor Vaderdag:

WK POULEGEBAKJE
Lever het winnende schildje in
voor ‘n heerlijk Aardbeientaartje!
4 PISTOLETS voor slechts  1,00

Oplossing vorige week:

8

Er is veel veranderd is
mijn woonomgeving

daarmee aangeven dat er teveel oude
panden zijn afgebroken in Horst”, aldus
de voormalig akkerbouwer.
De radiopresentator heeft vorige
week ook gestemd omdat politiek
hem wel interesseert. “Ik heb voor het
eerst, wat de landelijke politiek betreft,
op een andere partij gestemd. Niet
op de PVV of VVD hoor. Ik denk dat de
verkiezingsuitslag het er niet gemakkelijker op maakt een regering te vormen.
Maar laat die Geert Wilders maar eens
bewijzen of hij iets kan presteren.
Daags na de verkiezingen was hij al aan
het bijdraaien,” zegt Vullings met enig
cynisme.
Tv kijken doet Louis geregeld
waarbij sport- en actualiteitenprogramma’s zijn aandacht krijgen. Een goede
film slaat hij echter ook niet af. Op
muziekgebied springt er niet direct iets
bovenuit. “Ik heb geen echte favoriete
muziek, al vind ik liedjes uit de jaren
’60 en ’70 wel erg goed. Ik kan echter
ook goed luisteren naar hedendaagse,
Duitse, Nederlandstalige muziek en
dialectmuziek”, somt hij op.
Louis en Nellie zijn echte natuurliefhebbers. Dat blijkt ook uit hun
vakantieplannen. Voor dit jaar staat
Noorwegen in hun belangstelling. “Het
land schijnt een schitterende natuur
te hebben en daar verheugen we ons
enorm op”, aldus Vullings. Het interview
nadert zijn einde maar er moet nog
een foto gemaakt worden. “Maar niet
in mijn ‘werkkliëjer’ want dat ziet niet
uit”, haast zich Louis te zeggen. Op naar
zijn zondagmorgenplekje bij Omroep
Reindonk, zijn grootste hobby.
Louis Vullings: ‘De stem van de
regio’ en de stem van De Wekkerradio.

TARTE CÉZANNE
 8,75
‘n heerlijk Frans streekprodukt

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.

1

jurylid geweest bij de Horster carnavalsoptocht en de jaarlijkse liedjesavond
van D’n Dreumel. In zijn vrije tijd is hij
meestal te vinden op zijn woonboerderij en dierenweide. Louis houdt van
tuinieren en bij goed weer fietst hij
graag waarbij ook tevens enkele terrasjes gepikt worden. De Horstenaar heeft
ook een eigen weerstation en houdt
alle weergegevens secuur bij.
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Zestien dorpen met een eigen identiteit

College-tour door Horst aan
de Maas succesvol
De afgelopen maanden heeft het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) kennis
gemaakt met inwoners en een aantal verenigingen van de zestien kernen in de nieuwe
gemeente Horst aan de Maas.

Welk afval wordt de komende tijd opgehaald?
Vrijdag 18 juni
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Kronenberg,
Meterik en Sevenum
Zaterdag 19 juni
• Inzameling oud papier America, Horst-Zuid
en Sevenum
• Inzameling oude metalen Sevenum
• KCA gemeentewerken 10.00-14.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Maandag 21 juni
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum-Noord
Dinsdag 22 juni
• Inzameling restafval omgeving GrubbenvorstNoord en Lottum-Zuid
Woensdag 23 juni
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenbeg en Sevenum
• Inzameling GFT-afval Meerlo, Swolgen en
Tienray

B&W op het trapveldje van Jong Nederland Hegelsom in overleg met inwoners

Ieder dorp is bezocht en het college kijkt met
voldoening en waardering terug op de kennismakingstour. In totaal hebben ongeveer 850
inwoners de avonden bezocht en 65 verenigingen hebben zich gepresenteerd aan het
gemeentebestuur.
Een compliment is op zijn plaats richting de
dorpsraden, die in ieder dorp het initiatief hebben
genomen voor de invulling van het programma.
Elk dorp heeft zich op een eigen manier gepresenteerd en het was mooi te zien dat ieder dorp

in Horst aan de Maas zijn eigen identiteit heeft
en dat elk dorp ‘leeft’, mede door het bloeiende
verenigingsleven.
Er is een goed beeld geschetst van wat er leeft
en speelt in ieder dorp: zaken waar men trots
op is maar ook de zorgpunten zijn geuit. Het gemeentebestuur heeft genoten van wat gebracht
is en zegt alle betrokkenen daarvoor dank.
Het gemeentebestuur wil in gezamenlijkheid
aan de slag om van Horst aan de Maas een gemeente te maken waar iedereen zich thuis voelt.

Donderdag 24 juni
• Inzameling restafval omgeving Melderslo en
Horst-Zuid
Vrijdag 25 juni
• Inzameling restafval America en Griendtsveen
Zaterdag 26 juni
• Inzameling oud papier Horst-Noord, Lottum,
Meerlo, Meterik, Swolgen en Tienray
• Inzameling oude metalen Horst-Noord
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)

Parkeergarage 25 juni gesloten

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

In verband met onderhoudswerkzaamheden is de parkeergarage aan de Groenewoudstraat
op vrijdag 25 juni de hele dag gesloten.

Commissie Ruimte 22 juni 2010
In de raadscommissie vormen raadsleden hun mening en worden raadsbesluiten voorbereid.
Bijvoorbeeld onderwerpen die eerder in een themabijeenkomst zijn besproken, maar nog niet
rijp zijn voor directe besluitvorming. De raadsleden hebben nog vragen aan het college of
er moet nog ﬂink over gedebatteerd worden. Ook ingekomen stukken aan de raad - die door
de raad naar de commissie zijn doorverwezen - of onderwerpen die door burgers tijdens het
spreekrecht van de raad zijn ingebracht kunnen aan de orde komen
De Commissie Ruimte vergadert op dinsdag 22
juni 2010 niet in de raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan de Maas. De Commissie Ruimte
brengt een gecombineerd bezoek aan Fresh Park
Venlo en het Greenport House in Venlo.
Op Fresh Park Venlo (bedrijventerrein van veiling
ZON) ontvangen de commissieleden informatie
over Fresh Park Venlo en maken ze een rondleiding over het bedrijventerrein.
In het Greenport House krijgt de Commissie
Ruimte een presentatie over de Regio Venlo en
de organisatie van de regionale samenwerking en
de daaronder vallende projecten.
Informatie
Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.

Het gemeentehuis is dinsdagavond 22 juni
2010 gesloten!

Foto
van de
week!

Tienray viert 100 jaar onderwijs op de
Mariaschool

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag lichte bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om lichte
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het plaatsen van een schutting op het
perceel gelegen aan de Burgveldweg 25 te
Meerlo, ingekomen d.d. 9 juni 2010.
• Het plaatsen van een overkapping op het
perceel gelegen aan de Struikheide 4 te
Grubbenvorst.
• Het oprichten van een werkkamer +
garage op het perceel gelegen aan de
Kranestraat 17a te Horst, ingekomen d.d.
9 juni 2010.
• Het plaatsen van een tuinmuur op het
perceel gelegen aan de Alexanderstraat 5
te Meerlo, ingekomen d.d. 11 juni 2010.
• Het oprichten van een overdekt terras op het perceel gelegen aan de Mgr.
Joostenstraat 5 te Grubbenvorst, ingekomen d.d. 9 juni 2010.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren
worden ingediend.
Aanvraag bouwvergunningen Fase II:
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om bouwvergunning fase II is ingekomen voor:
• Het vergroten van een woonhuis op het
perceel gelegen aan de Hoofdstraat 22 te
Grubbenvorst, ingekomen d.d. 10 juni
2010.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren
worden ingediend.
Aanvraag sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag sloopvergunning is ingekomen voor:
• Het slopen van de winkelruimte
‘Schleckel’ op het perceel gelegen aan de
Steinhagenstraat 15a te Sevenum, ingekomen d.d. 7 juni 2010.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren
worden ingediend.
Aanvraag reguliere bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om reguliere bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het vernieuwen en vergroten van een
houten overkapping op het perceel gelegen
op het perceel aan de Oude Peeldijk 23 te
Meterik.
• Het vergroten van een winkel op het perceel gelegen aan de St. Lambertusplein 11
te Horst, ingekomen 9 juni 2010.
• Het oprichten van een entreegebouw op
het perceel gelegen aan De Koppertweg
5 te Melderslo, ingekomen d.d. 10 juni
2010.
• Het veranderen van kantoren tot kamers
voor verhuur op het perceel gelegen aan
de Horsterweg 57B te Grubbenvorst,
ingekomen d.d. 11 juni 2010.
• Het plaatsen van twee lijnportalen op
het perceel gelegen aan de Horsterweg te
Grubbenvorst, ingekomen d.d. 9 juni
2010.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren
worden ingediend.
Verleende bouwvergunning met ont
heffing
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend met toepassing van een
ontheffing:

• Het oprichten van een woning in een bestaande loods op het perceel gelegen aan de
Genenberg 18 te Broekhuizen.
Bovengenoemde vergunning is
verstuurd op 17 juni 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit
besluit is betrokken kan een beroepschrift
indienen binnen zes weken na de dag van verzending van de betreffende bouwvergunning
met ontheffing bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond). Deze mogelijkheid staat alleen
op voor belanghebbenden:
- die zienswijzen hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
- die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs
niet tot het inbrengen van zienswijzen in
staat zijn geweest.
Een beroepschrift schorst de werking van
de bouwvergunning met ontheffing niet. De
indiener van een beroepschrift kan tevens
de voorzieningenrechter bij de Rechtbank
Roermond (sector bestuursrecht, Postbus
950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Aan het indienen van een
dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.

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, 17 juni 2010.
De burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en) /
ontheffing(en)
De volgende aanvrage(n) liggen ter inzage

Verleende sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende sloopvergunning is verleend:
• Het slopen van een schuur met asbestplaten
op het perceel gelegen aan de Steeg 6 te
Sevenum.
Deze sloopvergunning is verstuurd op
17 juni 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een
besluit is betrokken kan ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht daartegen bij
het College van burgemeester en wethouders
van Horst aan de Maas een bezwaarschrift
indienen, binnen zes weken na de dag
van		verzending van de betreffende sloop
vergunning.
Een bezwaarschrift schorst de werking van
de vergunning niet. De indiener van een
bezwaarschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond
(Sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed,
gelet op de		betrokken belangen, dat vereist.
Aan het		indienen van een dergelijk verzoek
zijn kosten verbonden.
Over de sloopvergunning kunt u inlichtingen
inwinnen bij de afdeling Vergunningen.

Evenementenvergunningen
• Café de Lange (e.a.), voor het organiseren van vaderdagfeesten op het
Wilhelminaplein op 20 juni 2010 van 16.00
tot 20.00 uur.
• Kultuur in de Hoaf, Oude Peeldijk 23 te
Meterik, voor het organiseren van een
cultureel evenement in de tuin van genoemd
adres op 10, 11 en 23 juli 2010.
• Wijkcomité in de Riet, voor het organiseren
van o.a. een open podium voor inwoners
van wijk In de Riet op 24 juli 2010
• Punxpicknick, voor het organiseren van een
fuif aan de Blaktweg 22 te Melderslo op 14
augustus 2010.
• S.V. Davy Crockett, voor het organiseren
van het jaarlijkse Westernweekend aan het
adres Bergsteeg 20 te Meterik op 20, 21 en
22 augustus 2010;
• Schutterij St. Jan voor het organiseren van het traditionele
Dorps en Verenigingsschieten en
Koningsvogelschieten op 28 en 29 augustus 2010 aan de Kromboschweg 1 te
Grubbenvorst.
• RHEM B.V., voor het organiseren van live
concerten (o.a. Slotconcerten van Rowwen
Hèze) op een perceel aan de Gerard
Smuldersstraat op 5, 6 en 7 november 2010.
Tijdelijke verkeersmaatregelen

Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend:
Reguliere bouwvergunning
• Het oprichten van een bijgebouw op het
perceel gelegen aan de Blaktdijk 62 te
Kronenberg.
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 17 juni 2010.
Lichte bouwvergunning
• Het plaatsen van een veranda op het
perceel gelegen aan de St. Jansstraat 19 te
Meterik.
• Het vernieuwen en vergroten van een
dakkapel op het perceel gelegen aan de
Swolgenseweg 8 te Broekhuizenvorst.
• Het oprichten van een carport op het perceel gelegen aan de Pieter Belssstraat 6 te
Horst.
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 17 juni 2010.
Rectificatie
• Het vergroten van een woonhuis op het perceel gelegen aan de Groenewoudstraat 21 te
Horst. Bouwvergunning is reeds verzonden
d.d. 27 mei 2010.

In verband met een door Munckhof Groep
te organiseren feest in de Mèrthal wordt
op vrijdag 18 juni 2010 een gedeelte van de
Gasthuisstraat gelegen tussen de Kranestraat
en de Linnenstraat tussen 12.00 uur en 01.00
uur afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer
zal ter plaatse worden omgeleid.
In verband met de Wandeldriedaagse Horst
aan de Maas worden de volgende tijdelijke
verkeersmaatregelen getroffen:
 op vrijdag 18 juni wordt tussen 15.00 en
20.30 uur eenrichtingsverkeer ingesteld op
de Nieuwe Baan in Tienray (inrijden vanaf
Swolgenseweg).
 Op zondag 20 juni wordt de Gebr. Van
Doornelaan tussen 12.30 uur tot 15.00 uur
afgesloten voor alle verkeer.
 op zondag 20 juni wordt de Noordsingel
tussen Julianastraat en Meterikseweg afgesloten tussen 12.30 uur en 15.00 uur.

Milieu
Bekendmaking beschikking intrekking
milieuvergunning in het kader van de
Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een
aanvraag om milieuvergunning binnengekomen. Zij verlenen deze intrekking van de

milieuvergunning. Het betreft de volgende
beschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: Agrarisch/
varkenshouderij
Aanvrager:
J.P.L. Wagemans
Adres inrichting:
Hombergerweg 21
Lottum
Datum aanvraag:
19 april 2010
Betreft:
Gedeeltelijke
intrekking
milieuvergunning
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 18 juni 2010
tot en met 29 juli 2010. U kunt de betreffende stukken inzien in de informatiehoek van
het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein
6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden
van het gemeentehuis: maandag van 8.00
tot 19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag
van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer
informatie of wanneer u de stukken op een
ander tijdstip wilt inzien, kunt u het beste
contact opnemen met de heer J. Huijs van
team Vergunningen tel. 077 – 477 97 77.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de
inzage termijn een beroepschrift indienen
tegen deze beschikking. Een belanghebbende kan geen beroep instellen, indien hem
redelijkerwijs kan worden verweten dat hij
geen zienswijzen naar voren heeft gebracht
over de ontwerpbeschikking. De milieuvergunning treedt in werking na afloop van
de beroepstermijn. Dit geldt niet wanneer
iemand in de beroepstermijn beroep instelt
en tevens vraagt om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige
voorziening kunt u indienen wanneer u
beroep heeft ingesteld. Voorwaarde voor het
toekennen van een verzoek om voorlopige
voorziening is dat er sprake is van ‘onverwijlde spoed’. Dit wil zeggen dat de situatie
niet toelaat dat kan worden gewacht op de
definitieve uitspraak op het beroepschrift.
Als u beroep wilt instellen dan moet u
het beroepschrift richten aan de Raad
van State, Afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019, 2500 EA ‘sGravenhage. De
voorlopige voorziening moet u vragen bij de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor het behandelen van het beroep
en het verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor verdere
informatie hierover kunt u terecht bij de
Raad van State, tel. 070 – 426 42 51, www.
raadvanstate.nl.
Bekendmaking ontwerpbeschikking
gedeeltelijke intrekking milieu
vergunning in het kader van de Wet
milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een
aanvraag om gedeeltelijke intrekking milieuvergunning binnengekomen. Zij zijn van
plan deze milieuvergunning in te trekken
en hebben in eerste instantie een ontwerpbeschikking opgesteld. In het belang
van de bescherming van het milieu zijn
in de ontwerpbeschikking zijn voorschriften opgenomen. Het betreft de volgende
ontwerpbeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: Varkenshouderij
Aanvrager:
J.Engels
Adres inrichting:
Hulsweg 10
Swolgen
Betreft:
Gedeeltelijke
intrekking
milieuvergunning
Datum aanvraag:
19 april 2010
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage van 23
april 2010 tot en met 3 juni 2010. U kunt de
betreffende stukken inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan
de openingstijden van het gemeentehuis:
maandag van 9.00 tot 19.00 uur en dinsdag
tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00

uur. Voor meer informatie of wanneer u de
stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u het beste contact opnemen met
de heer G. van den Beuken van het team
Vergunningen via telefoonnummer 077 –
477 95 76.
Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de inzage termijn
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over
de ontwerpbeschikking naar voren brengen.
Het indienen van zienswijzen per email is
vooralsnog niet mogelijk. U kunt uw schriftelijke zienswijzen richten aan Burgemeester
en wethouders. Voor het inbrengen van uw
mondelinge zienswijze dient u een afspraak
te maken via de heer J. Huijs van de afdeling
Vergunningen. Wanneer u het niet op prijs
stelt dat uw persoonlijke gegevens bekend
worden dan kunt u dat aangeven in uw brief
waarin u uw zienswijzen weergeeft.
Ingekomen brieven met zienswijzen en verslagen van mondeling ingebrachte zienswijzen worden bij de andere stukken ter inzage
gelegd. Burgemeester en wethouders stellen
de inrichtinghouder zo nodig in de gelegenheid om te reageren op de zienswijzen.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de
zienswijzen bij het nemen van een definitief
besluit. Het instellen van beroep is slechts
mogelijk voor belanghebbenden. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs
kan worden verweten dat hij/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 ontwerpbeschikking
intrekking milieuvergunning in het
kader van de Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een
aanvraag om intrekking van de milieuvergunning binnengekomen. Zij zijn van plan
deze milieuvergunning in te trekken en
hebben in eerste instantie een ontwerpbeschikking opgesteld. Het betreft de volgende
ontwerpbeschikking(en).
Bedrijfsactiviteiten: Veehouderij
Aanvrager:
Nooyen De Ster bv
Adres inrichting:
Drie Kooienweg 18
Evertsoord
Betreft:
Intrekking
milieuvergunning
Datum aanvraag:
15 maart 2010
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage van 18
juni 2010 tot en met 29 juli 2010. U kunt de
betreffende stukken inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan
de openingstijden van het gemeentehuis:
maandag van 8.00 tot 19.00 uur en dinsdag
tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00
uur. Voor meer informatie of wanneer u de
stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u het beste contact opnemen met de
heer J. Huijs van team Vergunningen tel.nr.
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:
10 juni 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
besluit landbouw
Aanvrager:
Taco bv
Adres Inrichting: Donkstraat 6a Meterik
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 18 juni 2010 tot
en met 15 juli 2010. U kunt de betreffende
stukken inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in
Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het
gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00
uur en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00
uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie of
wanneer u de stukken op een ander tijdstip
wilt inzien, kunt u het beste contact opnemen
met de heer J. Huijs van team Vergunningen
tel.nr. 077 – 477 97 77.
Bekendmaking ontwerpbeschikking
milieuvergunning in het kader van de
Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een
aanvraag om milieuvergunning binnengekomen. Zij zijn van plan deze milieuvergunning
te verlenen en hebben in eerste instantie
een ontwerpbeschikking opgesteld. In het
belang van de bescherming van het milieu
zijn in de ontwerpbeschikking zijn voorschriften opgenomen. Het betreft de volgende
ontwerpbeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: Varkenshouderij
Aanvrager:
Maatschap Willems
Adres inrichting:
Crommentuijnstraat
34 Meterik
Betreft:
WM 8.4 revisie
vergunning
Datum aanvraag:
10 december 2008
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage van 18
juni 2010 tot en met 29 juli 2010. U kunt
de betreffende stukken inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de
openingstijden van het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00 uur en dinsdag tot en
met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor
meer informatie of wanneer u de stukken op
een ander tijdstip wilt inzien, kunt u het beste
contact opnemen met de heer J. Huijs van
team Vergunningen tel.nr. 077 – 477 97 77.
Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de inzage termijn
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over
de ontwerpbeschikking naar voren brengen.
Het indienen van zienswijzen per email is
vooralsnog niet mogelijk. U kunt uw schriftelijke zienswijzen richten aan Burgemeester
en wethouders. Voor het inbrengen van uw
mondelinge zienswijze dient u een afspraak
te maken via de heer J. Huijs van team
Vergunningen. Wanneer u het niet op prijs
stelt dat uw persoonlijke gegevens bekend
worden dan kunt u dat aangeven in uw brief
waarin u uw zienswijzen weergeeft.

Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de
zienswijzen bij het nemen van een definitief
besluit. Het instellen van beroep is slechts
mogelijk voor belanghebbenden. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs
kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze tegen de ontwerpbeschikking naar
voren heeft gebracht, kan geen beroep instellen. Uit de bestuurspraktijk blijkt vooral
dat beroep kan worden ingesteld als ook
zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking
zijn ingediend.
Horst, 17 juni 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Wet ruimtelijke
ordening
Ontheffing ex. artikel 3.23 Wet
ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Horst aan de Maas maken bekend
dat zij een ontheffing ex artikel 3.23 Wet
ruimtelijke ordening hebben genomen
ten behoeve van de realisatie van de sloop
van een voormalige tuinbouwkas en de
bouw van een opslagloods op het perceel
Maasbreeseweg 70 te Sevenum. Het
perceel is kadastraal bekend als gemeente
Sevenum, sectie L, nr. 1297.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
ligt het besluit met de bijbehorende stukken
met ingang van 18 juni 2010 (tot en met 29
juli 2010), tijdens kantooruren, gedurende
een periode van zes weken voor een ieder ter
inzage in het gemeentehuis van de gemeente
Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6 te
Horst.
Het besluit en de bijbehorende stukken zijn
tevens vanaf 18 juni 2010 te raadplegen op
onze website, www.horstaandemaas.nl.
Tegen ons besluit staan op dit moment op
basis van artikel 46, lid 6 Woningwet geen
bezwaar of beroep open. De beroepstermijn
begint pas te lopen op het moment dat er
een besluit met betrekking tot de bouwvergunningaanvraag is bekendgemaakt.
Ontwerp-besluit ontheffing artikel
3.23 Wet ruimtelijke ordening en
ontwerpbesluit reguliere bouw
vergunning
Burgemeester en wethouders van Horst
aan de Maas zijn voornemens om met
toepassing van artikel 3.23 Wet ruimtelijke
ordening (Wro) ontheffing te verlenen
van het bepaalde in het bestemmingsplan
‘Buitengebied, deelgebied II’ voor het
vergroten van een clubgebouw op het adres
Witveldweg ong te Horst, Horst aan de
Maas, kadastraal bekend Horst, sectie P,
nummer 239.
De aanvraag om reguliere bouwvergunning voldoet aan de criteria vermeld in
artikel 4.1.1., lid 1, onder b Besluit ruimtelijke ordening (Bro) om met toepassing van
artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening (Wro)
ontheffing te kunnen verlenen.
Het ontwerpbesluit tot verlening van
ontheffing en bouwvergunning en alle
daarop betrekking hebbende stukken
ligt overeenkomstig afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht met ingang van
17 juni 2010 tot en met 28 juli 2010 voor een
ieder ter inzage:
 op maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur in de informatiehoek in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst;
 desgevraagd na telefonische afspraak op
een ander tijdstip.
Gedurende de ter inzage termijn van het
ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing

en bouwvergunning kunnen belanghebbenden zienswijzen kenbaar maken, (bij
voorkeur) schriftelijk aan burgemeester
en wethouders van Horst aan de Maas,
Postbus 6005, 5900 AA Horst of mondeling bij het team Vergunningen.
Ontwerp-besluit ontheffing artikel
3.23 Wet ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van Horst
aan de Maas zijn voornemens om met
toepassing van artikel 3.23 Wet ruimtelijke
ordening (Wro) ontheffing te verlenen
van het bepaalde in het bestemmingsplan
‘Kern Sevenum’ voor het vestigen van
een cateringbedrijf aan huis op het adres
Beatrixstraat 19, 5975 CG Sevenum,
Horst aan de Maas, kadastraal bekend
Sevenum, sectie L, nummer 898.
Het schriftelijke verzoek voldoet aan de
criteria vermeld in artikel 4.1.1., lid 1,
onder i Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
om met toepassing van artikel 3.23 Wet
ruimtelijke ordening (Wro) ontheffing te
kunnen verlenen.
Het ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en alle daarop betrekking hebbende
stukken ligt overeenkomstig afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht met
ingang van 17 juni 2010 tot en met 28 juli
2010 voor een ieder ter inzage:
 op maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur in de informatiehoek in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst;
 desgevraagd na telefonische afspraak op
een ander tijdstip.
Gedurende de ter inzage termijn van
het ontwerpbesluit tot verlening van
ontheffing en bouwvergunning kunnen
belanghebbenden zienswijzen kenbaar
maken, (bij voorkeur) schriftelijk aan
burgemeester en wethouders van Horst
aan de Maas, Postbus 6005, 5900
AA Horst of mondeling bij het team
Vergunningen.
Ontwerpbesluit vrijstelling ex artikel
19, lid 2 WRO voor de bouw van 2
woningen aan de Swolgenseweg ong.
te Broekhuizenvorst
Burgemeester en wethouders van Horst
aan de Maas maken bekend voornemens
te zijn om een vrijstelling ex artikel 19 Wet
Ruimtelijke Ordening (WRO) te verlenen
voor:
• Het oprichten van 2 woningen op
het perceel Swolgenseweg ong. te
Broekhuizenvorst, op het perceel kadastraal bekend gemeenten Broekhuizen,
sectie E, nummer 644.
Ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht ligt het ontwerpbesluit
met de bijbehorende stukken met ingang
van 17 juni 2010, tijdens de kantooruren,
gedurende een periode van zes weken ter
inzage in het gemeentehuis van Horst aan
de Maas, Wilhelminaplein 6 in Horst.
De openingstijden van de informatiehoek
zijn van maandag 08.0012.00 uur en van
14.0020.00 uur en van dinsdag tot en met
vrijdag van 08.0012.00 uur.
Tegen het voornemen om vrijstelling te
verlenen kan door iedereen, gedurende
de periode van zes weken, mondeling of
schriftelijk, een gemotiveerde zienswijze
worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders, Postbus
6005, 5960 AA Horst.
Deze bekendmaking van het ontwerpbesluit vindt, plaats in het huisaanhuis
blad en op de gemeentelijke website (www.
horstaandemaas.nl).
Horst, 17 juni 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Veiligheidsmaatregelen tegen hoog water
Broekhuizen
Op 2 april 2010 is met (een delegatie van) de dorpsraad van Broekhuizen afgesproken dat
de veiligheidsmaatregelen tegen hoog water die voor Broekhuizen moeten worden getroffen
zullen worden voorbereid door mogelijke alternatieven met de dorpsraad en de omgeving te
bezien op effectiviteit en haalbaarheid.
Omdat de beveiliging van Broekhuizen
integraal onderdeel uitmaakt van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum zullen
de voorbereidingen voor deze zogenaamde
“ontwerptafel” door het projectbureau OoijenWanssum worden getroffen in overleg met
Rijkswaterstaat en het Waterschap Peel en
Maasvallei.
Het projectbureau geeft aan momenteel aan
de afronding van het gebiedsplan te werken vanuit de inspraakreacties, de publieke
samenwerkingsovereenkomst en de financiële
haalbaarheid en fasering, alsmede de planologisch procedurele vervolgstappen. Hiermee

moet duidelijkheid worden verkregen over
de verdere aanpak en voortgang binnen de
gebiedsontwikkeling.
Voor de verdere aanpak van Broekhuizen
betekent dit dat na de ondertekening van de
bestuursovereenkomst en de duidelijkheid over
de verdere fasering zal worden gestart met de
nadere inmeting van het terrein en het formuleren van de opdracht voor de verdere uitwerking
van de ontwerpalternatieven, zodat deze met de
begeleidingsgroep kunnen worden uitgewerkt
met betrekking tot het maken van een keuze
voor de gewenste oplossing. Naar verwachting
zal dit na 1 augustus 2010 worden gestart.

Zwembad de Berkel
Kranestraat 14, 5961 GZ Horst,
tel. 077 - 477 97 25
Roostervrij zwemmen
Dag/Tijd
Donderdag
18.30-20.00
20.45-21.30

Beide baden
Recreatiebad

Zaterdag
14.00-18.00

Beide baden

Zondag
11.00-15.00

Beide baden

Maandag
09.30-11.30

Vrijdag 18 juni a.s. start aannemersbedrijf Klaruw in opdracht van de gemeente Horst aan de
Maas met noodreparatie van de asfaltverharding op de kruising Schadijkerweg-Dr. Droesenweg
in Meterik

11.00-13.30

Wij begrijpen dat deze werkzaamheden overlast
voor u met zich mee kunnen brengen. Wij doen
echter ons best om deze overlast zoveel moge-

lijk te beperken. Wij rekenen dan ook op begrip
en medewerking van uw kant.
Voor algemene vragen over de werkzaamheden
kunt u contact opnemen met de heer
R. Kersten, team IBOR, bereikbaar via tel.nr.
077 – 477 94 96.
Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de
opzichter van de gemeente, de heer H. van den
Brandt, bereikbaar op tel.nr. 06 - 10 16 19 66.

Beide baden
Zwangerschapszwemmen
Recreatiebad

Vrijdag
12.00-13.30
18.30-21.30

Werkzaamheden Kruising Schadijkerweg Dr. Droesenweg in Meterik

Plaatselijk worden er aan de asfaltverharding
noodreparaties uitgevoerd, de werkzaamheden
zullen de gehele dag duren (07.00-20.00 uur).
De Schadijkerweg wordt hiervoor afgesloten. In
verband met de werkzaamheden zal al het doorgaande verkeer op de Schadijkerweg omgeleid
worden middels borden via de Bergsteeg- St.
Maartensweg/Kempweg.

Bad

09.30-10.15

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

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

Beide baden
Beide baden
Trimzwemmen
Beide baden

Woensdag
07.30-08.30
09.00-09.45
12.00-15.30

Beide baden
Aqua-varia
Beide baden

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

Aqua Varia
Een zeer gevarieerde les!
Op zoek naar een leuke afwisselende les
waarin diverse vormen van Aqua fitness aan
bod komen? Doe dan vrijblijvend mee met
Aqua Varia!
Dit is een combinatie van o.a.
AquaJoggen,Trimzwemmen, Hydro-Riding
en Aquarobics. Er wordt gevarieerd in zowel
lesprogramma als waterdiepte.
Iedere week worden er een of meerdere van
deze vormen aangeboden waarbij regelmatig
op muziek wordt gewerkt.

Doel
• Veelzijdig bewegen.
• Opbouwen en verbeteren van uw conditie.
Kosten
Per les € 4,20
U kunt ook voordelig gebruik maken van een
10- of 25-badenkaart!
Wanneer?
Woensdag van 9:00-9:45 uur
Afwisselend in zowel Recreatiebad als
Wedstrijdbad

Commissie Bezwaar
Openbare hoorzitting van de commissie
voor de behandeling van bezwaarschriften
en klachten
Op dinsdag 22 juni 2010 zal een vergadering
worden gehouden van de commissie voor de
behandeling van bezwaarschriften en klachten.

PlasticPunt officieel geopend
Afgelopen woensdag is het PlasticPunt aan de Kerkstraat in Horst officieel geopend door wethouder Birgit op de Laak
en gedeputeerde Bert Kersten. Het PlasticPunt is een uniek pilotproject voor het verzamelen van verpakkingsafval.

Deze commissie brengt advies uit over te
nemen besluiten op bezwaarschriften.
De hoorzitting wordt gehouden in het

gemeentehuis te Horst (ingang via
hoofdingang).
Om 18.45 uur komt aan de orde een
bezwaarschrift gericht tegen het gewijzigd
uitvoeren van de situering voor het bouwen van
een woning aan De Hees/ hoek Staarterstraat
te Sevenum.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie, mevr. drs.
M.A.M. Lenssen, tel. 077 - 477 93 79.
.

Algemene informatie
Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.
Daarnaast is afdeling burgerzaken tot 1 augustus
geopend op:
Maandag
08.00 – 20.00 uur
(m.u.v. 12.30 – 13.00 uur).
Dinsdag
08.00 – 12.00 uur.
Woensdag 08.00 – 12.00 uur. Wilt u een
Afspraak op Maat: 13.15 – 16.30 uur.
Donderdag 08.00 – 12.00 uur, 16.00 – 19.00 uur.
Vrijdag
08.00 – 12.00 uur.

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

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

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

Plaatselijke Verordening (APV).
Telefonische bereikbaarheid tijdens kantooruren:
0478 52 33 33 (gemeentehuis Venray).
Buiten kantooruren bij spoedgevallen: politie,
tel. 0900 88 44. Postadres: Afdeling Veiligheid
en handhaving, p.a. gemeente Venray, Postbus
500, 5800 AM Venray.
Email: gemeente@venray.nl t.a.v. afdeling
Veiligheid en Handhaving.
Brandweer
Voor spoedmeldingen belt u het landelijke alarmnummer 112. Overige hulpaanvragen kunt u
melden aan de regionale alarmcentrale in Venlo
via tel. 077  356 56 56. Beide telefoonnummers
zijn 24 uur per dag bereikbaar.
Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdag
en donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdag
en donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.

kom!

RAADSFEITEN
EDITIE 27 MEI 2010

Proef met E-reader
Vóór iedere (raads)vergadering lezen gemeenteraadsleden veel stukken door. Dat
kost tijd en stapels papier. Om het papierverbruik in de toekomst drastisch te verminderen is er onlangs een proef gestart met de
zogenaamde E-reader.
Een E-reader is een digitaal boek waarmee je
gemakkelijk allerlei soorten documenten kunt
lezen. Het digitale boek combineert voordelen
van het papier met voordelen van de laptop
of computer. Ook is het mogelijk om aantekeningen bij documenten te maken. Naast
papierbesparing is door digitalisering van de
vergaderstukken de verspreiding goedkoper,
eenvoudiger en milieuvriendelijker.
Er doen zes raadsleden mee aan de proef,
die tot het eind van dit jaar duurt. Daarna volgt
er een evaluatie. Belangrijkste vraag is dan,
of de betrokken raadsleden in staat zijn om
zonder papieren stukken het raadswerk te
doen. Afhankelijk van de evaluatie gaat de hele
raad met E-readers werken. Doel is namelijk
om dan geen papieren stukken meer beschik-

Column

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

Horst aan de Maas
kan op ons rekenen!
De tweede kamerverkiezingen hebben in de
afgelopen weken de media zo beheerst, dat in
de ogen van de burgers de lokale, gemeentelijke politiek naar de achtergrond is verdreven.
Voor de CDA-fractie in de gemeenteraad van
Horst aan de Maas echter niet. We staan pas
aan het begin van deze raadsperiode, en er is
heel veel werk te verzetten. Naast de noodzakelijke bezuinigingen die ook voor onze gemeente
onafwendbaar zullen zijn, moet er binnen de
mogelijkheden die ons ter beschikking staan,
op een verantwoorde manier invulling gegeven
worden aan een beleid dat wonen, werken en
recreëren in Horst aan de Maas plezierig maakt.
Het CDA doet dat door goed naar de mensen
te luisteren en met hen in gesprek te gaan.

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering van
8 juni 2010
Op dinsdag 8 juni 2010 vond een openbare vergadering van de gemeenteraad plaats.
Na opening van de vergadering liet de burgemeester vol trots het nieuwe volkslied
Dao wil ik woëne van de gemeente Horst aan de Maas horen. Ook waren er beelden te
zien van koren uit alle 16 kernen die op 2e Pinksterdag dit volkslied samen – vanaf het
gemeentebordes – hebben gezongen. (Via www.horstaandemaas.nl is dezelfde informatie
voor u beschikbaar.) Vervolgens kwamen de volgende punten aan de orde.

Voorbeeld van een E-reader

baar te stellen. Minder kopieerkosten betekent
ook minder CO²-uitstoot. Ook de gemeente
Horst aan de Maas werkt aan een duurzamere
toekomst!

Burgerpodium
Er werd geen gebruik gemaakt van het
burgerpodium.

de gemeentelijke fusie en de verlate
vaststelling van de gemeentebegroting kan
dat nu pas gebeuren.

Spreekrecht raadsleden
Er werd geen gebruik gemaakt van het
spreekrecht.

Jaarrekening 2009 en begroting 2011
NLW
Het werkvoorzieningschap Noord Limburg
West (NLW) stelt elk jaar de jaarrekening en
de begroting van het Schap vast. Voordat
NLW hierover deﬁnitief een besluit neemt,
kan de gemeenteraad hierover opmerkingen
en/of bezwaren maken.

Beantwoording schriftelijke
raadsvragen
Op de vraag van de SP over de vergunningondertekening in het campagnehuis
van het CDA antwoordde burgemeester
Van Rooij dat hij door minister Eurlings
was uitgenodigd in het campagnehuis.
Daar heeft de minister de vergunning - voor
de twee tijdelijke spoorbruggen tijdens het
OLS in Grubbenvorst – ondertekend en
overhandigd aan de burgemeester.
Het college van B&W is van mening dat de
burgemeester met zijn aanwezigheid geen
onderdeel heeft uitgemaakt van de CDAcampagne. Hij heeft als burgemeester op
passende wijze afspraken gemaakt met
minister Eurlings.
Naar aanleiding van de vraag van de
PvdA-PK fractie over arbeidsmigranten
informeerde burgemeester Van Rooij de
gemeenteraad – aan de hand van cijfers –
over de reguliere huisvesting die via Wonen
Horst loopt. Overigens is de vraag van
arbeidsmigranten veel groter dan Wonen
Horst op dit moment kan aanbieden.
Huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten
gebeurt via andere verhuurders en
ondernemers. Daarnaast wil het college
van B&W het initiatief van Wonen Horst bij
de organisatie van de Poolse Dag blijven
ondersteunen.

Vervolgens gaat het er om niet alleen problemen of uitdagingen te benoemen, maar ze ook
daadwerkelijk aan te pakken.
Een goed voorbeeld is de motie die onlangs
door de CDA-fractie in de gemeenteraad is
ingebracht waarmee het college werd opgeroepen om de inrichting van een sociaal
meldpunt voor ondernemers te onderzoeken.
Uit gesprekken met mensen in het veld is ons
gebleken dat daar een grote noodzaak voor
bestaat. Ondernemers die in de problemen zijn
geraakt ten gevolge van de economische crisis
weten vaak onvoldoende de weg te vinden naar
instanties die hulp kunnen bieden.
De motie kreeg de steun van alle partijen in de
raad. Instemmende reacties die ons bereikten
naar aanleiding van de perspublicaties, versterken ons geloof in dit initiatief. Het college komt
nog voor de zomervakantie met de resultaten
van haar onderzoek terug in de raadsvergadering. Zo hoort het ook. De koe bij de horens
vatten. Politiek bedrijven dicht bij de mensen.
Horst aan de Maas kan op ons rekenen!
Namens raadsfractie CDA Horst aan de Maas
Henk Weijs

Ingekomen stukken
Naar aanleiding van de ingekomen
stukken werden vragen gesteld die door de
collegeleden beantwoord werden.
Wethouder Op de Laak antwoordde naar
aanleiding van de vraag van de SP-fractie
over de wijzigingen in de WMO dat de
bedoelde lijst een eerste inventarisatie is
waaraan mogelijk nog meer locaties zullen
worden toegevoegd, zo ook De Pastorie in
Kronenberg. Plannen voor verbinding (hoe
kunnen we slimme combinaties maken)
en de huidige voorzieningen komen niet in
gevaar.
Verslag raadsvergadering 18 mei 2010
Het verslag van 18 mei 2010 werd vastgesteld.
Subsidies professionele instellingen
2010
De gemeenteraad heeft ingestemd met het
verlenen van subsidies aan de professionele
instellingen voor 2010. Normaal
gebeurt dat in december voorafgaand
aan het te subsidiëren jaar, maar door

De gemeenteraad ging akkoord met de
jaarrekening 2009 en de begroting 2011
van het werkvoorzieningschap NLW. Wel
werden er zorgen geuit over het feit dat de
wachttijden toenemen.
Controleverordening
Voor de controle op het ﬁnanciële beheer
en op de inrichting van de ﬁnanciële
organisatie moeten regels worden
afgesproken. De gemeenteraad ging
unaniem akkoord met de controleverordening. Deze verordening garandeert
dat het ﬁnanciële beheer en de inrichting
van de ﬁnanciële organisatie wordt
gecontroleerd.
Accountantsdiensten 2010 – 2013
Door de herindeling en het verstrijken van
de contracttermijnen moet door de raad
aan een accountant opdracht gegeven
worden voor de accountantscontrole over
de jaarrekeningen 2010 – 2013. Vóór de
aanbesteding moest de gemeenteraad eerst
een Programma van Eisen vaststellen.
Dat is nu gebeurd; de gemeenteraad ging
unaniem akkoord met het voorgestelde
Programma van Eisen.
Motie CDA: Initiëren sociaal meldpunt
ondernemers
De CDA-fractie diende een motie in om een
sociaal meldpunt voor ondernemers – die
door de economische crisis in de problemen
zijn gekomen - te initiëren.
De motie werd door de gemeenteraad
aangenomen; dat wil zeggen dat het
college van B&W gaat onderzoeken wat
de mogelijkheden zijn. B&W komt voor de
zomervakantie hierover met een voorstel
terug in de raad.
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.

SP stelt vragen aan burgemeester
over locatie vergunningondertekening
Minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft zaterdagmiddag tijdens de opening van het campagnehuis van Raymond Knops in
Horst de vergunning ondertekend voor het plaatsen en gebruiken van
twee tijdelijke spoorbruggen over de hoofdspoorweg bij Grubbenvorst. De
bruggen worden geplaatst in verband met het Oud Limburgs
Schuttersfeest (OLS) in Grubbenvorst. Het Ministerie van Defensie stelt de
bruggen beschikbaar en spoorwegbeheerder ProRail zorgt voor de
plaatsing. De burgemeester van Horst aan de Maas, Kees van Rooij, heeft
deze in het campagnehuis in ontvangst genomen.
De SP vindt de keuze om dit
in een CDA campagnehuis te doen
niet verstandig en is van mening
dat deze ondertekening plaats
had moeten vinden in het ge-

meentehuis, omdat daar belangrijke
gemeentezaken thuishoren. Officiële
zaken horen niet thuis op een plek
waar campagne gevoerd wordt door
een politieke partij. Natuurlijk is het

goed dat de burgemeester aanwezig
is als er landelijke kopstukken op
bezoek komen. Als onze gemeente
er beter van kan worden, dan is het
prima dat de burgemeester actie
onderneemt. Hier is echter sprake
van een andere situatie, namelijk het
ondertekenen van een vergunning.
Door deze gang van zaken is het
a-politieke karakter van de functie
van de burgemeester aangetast.
Iets wat voorkomen had kunnen
worden door hier het gemeentehuis
als locatie te kiezen. Verder kan de
indruk ontstaan zijn dat hij onder-

deel is geworden van de campagne
van Raymond Knops. Om dit aan
te kaarten heeft de SP vragen
gesteld tijdens de gemeenteraadsvergadering. De antwoorden
waren voorspelbaar: het hoort bij
het ambt van burgemeester om
ministers te ontvangen en men
vroeg zich af waar de SP zich druk
om maakte. Volgens de SP-fractie
dient daar in de toekomst toch
kritischer naar gekeken te worden.
Michael van Rengs
SP Horst aan de Maas

Prachtige krullen en veel volume!
Dankzij de nieuwe technieken
en de laatste trends is het voor
iedereen mogelijk een mooi
kapsel met volume te krijgen.
Een ondersteunende bodycurl
of een grove moviecurl.
Zorgt voor een fantastisch
resultaat!
Laat u verrassen: 5% korting
op deze behandelingen,
geldig tot 24 juli 2010.

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

de goedkoopste van Nederland!

Stylisten van nature

Natuursteen

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

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

FʼAcere Hair & Visagie • Tel. (077) 464 21 22
Kabroekstraat 1 5966 NW America • E: info@facerekapsalon.nl

Bespreking Poll week 22

Jongeren kunnen zelf goed bepalen hoeveel alcohol ze mogen drinken
De gemeente wil dat jongeren die naar de Melderse Examenfuif gaan
niet helemaal onbezonnen aan het bier of de wijn gaan. Ook anderen
denken dat jongeren niet goed in staat zijn om te bepalen wanneer ze te
veel alcohol op hebben. Bijna zeventig procent van de stemmers op onze
poll was het dan ook oneens met onze stelling. Zo ook Sanne Manders uit
Horst: “Ik vind het een prima idee dat er tijdens de Melderse examenfuif
niet meer onbeperkt gedronken kan worden.

Als jongeren de gelegenheid krijgen om onbeperkt te drinken, willen
ze hun geld eruit drinken”. Volgens haar gaan zelfs jongeren die normaal
gesproken niet zoveel drinken nu wel flink aan de drank omdat ze niet
willen achterblijven bij de rest. “Ook wordt er vaak met bier gegooid
omdat het toch gratis is. Prima idee dus en nu hopen dat er tijdens
de examenfuif minder gedronken wordt dan normaal”, aldus Sanne
Manders.

Eigenaren moeten er alles aan doen om te zorgen
dat hun huisdieren anderen geen overlast bezorgen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
Hondenpoep op straat, het staat ieder jaar steevast in de toplijst van
ergernissen. Ook de gemeente Horst aan de Maas ergert zich groen en
geel aan de hondendrollen en legde onlangs op de gemeentepagina’s in
de HALLO nog eens uit dat binnen de bebouwde kom honden aangelijnd
moeten zijn en dat hondenpoep door het baasje van de hond moet worden
opgeruimd. Honden zijn echter niet de enige huisdieren die bij anderen
ergernis opwekken. Katten worden meestal niet aangelijnd uitgelaten
en de dieren die buiten mogen, doen hun behoefte wel eens in andermans

tuin. In Sevenum lijkt het erop dat iemand zijn haat tegen katten niet meer
in bedwang heeft. In de wijk Het Luttel zijn de afgelopen tijd al negen katten op onverklaarbare wijze verdwenen. Als het klopt dat iemand doelbewust katten uit de weg ruimt, gaat dat zeker te ver. Je kunt je
echter wel afvragen of de baasjes hun huisdieren niet beter in de gaten
moeten houden om ervoor te zorgen dat hun geliefde Felix of Rakker
anderen niet tot last is.
Geef uw mening via de website www.hallohorstaandemaas.nl

Cactus
Column
Eindelijk
Met een enorm gevoel van
opluchting is de 9e juni
verstreken. Het was zo
langzamerhand immers te gek
voor woorden dat de
doorgaans nuchtere
Nederlander zich dag aan dag
de verkiezingsrethoriek moest
laten welgevallen. De radio en
tv haalden de lijsttrekkers en
hun vazallen zo vaak in hun
programma’s dat je de
apparatuur op een bepaald
moment bijna uit het raam
wilde gooien. En, vraagt de
zuinige columnist zich af, wat
heeft dit allemaal niet gekost
en was het dit uiteindelijk
allemaal waard? Daarbij, is
Links nu zo goed of is Rechts
de grote graaier? De doorsnee
burger snapt er helemaal niets
meer van en laat het allemaal
maar over zich heen komen.
Want, zegt men, het door de
hond of door de kat gebeten
worden blijft hetzelfde. Of,
zoals ooit een Fransman heeft
gezegd: alle politieke partijen
zouden zich een beetje minder
met zichzelf, en een beetje
meer met de publieke zaak
bezig moeten houden. Het
uiteindelijke doel, een
regeerbaar en vooral leefbaar
Nederland is nog zeer ver
weg. In Horst aan de Maas
omarmden de posters van de
CDA kandidaten de
lantaarnpalen, het café van
Raymond Knops was goed
bedoeld en de
Kamerkandidaat was vaak zelf
aanwezig, koffie, ijsbonnetjes
en pinda’s uitdelend. Een
kinderspeelkussen voor de
deur deed geheel aan een
dorpsfeestje denken. Voor de
leek kwam Raymond over als
een gewoon mens, zonder
kapsones en tijd voor een
ieder. Je zou haast denken dat
ie geen echte politicus is! Maar
goed, het tijdperk Balkenende
blijkt voorbij en Mark Rutte
komt. Cohen kan terug naar
een burgemeesterspost en
Alexander kan weer als
keurige heer verder.
En als de formatie zeer
moeilijk of bijna onmogelijk
wordt is er altijd nog het idee
van oud-premier Dries van Agt
om een kabinet van nationale
eenheid te vormen. Het
landsbelang komt dan
duidelijk boven steggelende
parlementariërs.
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 23) > Ik vind alle WK-aandacht overdreven > eens 55% oneens 45%
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Gala Dendron College
Afgelopen vrijdag vond het jaarlijkse gala voor de eindexamenkandidaten van het Dendron College plaats.
De leerlingen trokken in een grote stoet vanaf het ruiterterrein richting de kasteelruïne. Van daaruit liepen de
feestgangers gezamenlijk naar de feestzaal van dans- en partycentrum Froxx, waar het galafeest gehouden werd.

jongeren 17

Citaverde College
organiseert steprace
Leerlingen Betatechniek van het Citaverde College uit Horst
sluiten donderdag 24 juni bij Recreatiepark De Schatberg in
Sevenum het jaar Betatechniek feestelijk af met een steprace.
De leerlingen gaan met
zelfgemaakte steps een parcours
afleggen. Ze hebben op school
tijdens de technieklessen van
oude fietsen goedwerkende steps
gemaakt. Ook hebben de
leerlingen in de maanden maart
tot en met april werkzaamheden
verricht bij De Schatberg.

In het schooljaar 2010-2011
wordt dit project in het kader
van Betawereld, mobiliteit en
ruimte verlengd.
Er zijn op De Schatberg in
Sevenum in het laagseizoen
weer voldoende mogelijkheden
voor de leerlingen van deze
leerweg.

Programma Weistock
Festival compleet
Voor meer foto’s zie www.hallofoto.nl
de smokings en galajurkjes die de
Dendron-leerlingen droegen.
De leerlingen gehuldigd in galakleding werden aanschouwd door
honderden toeschouwers die zich
in Kasteelpark ter Horst verzameld
hadden. Een publiek van drie rijen dik

Ook dit jaar was de originaliteit van
het vervoer naar het gala weer groot.
Luxe auto’s, tractors, versierde fietsen
en motoren brachten de examenkandidaten naar het feest. Niet alleen
aan het vervoer werd veel aandacht
besteed, ook ging veel aandacht naar

zwaaide enthousiast naar de gala-gangers, die van de vele aandacht genoten.
Rond een uur of acht liep de stoet
ten einde en werd de feestzaal van
Froxx gevuld met de examenkandidaten die daar samen het galafeest 2010
vierden.

Niks presenteert Niks Live!
Zaterdag 19 juni presenteren opkomende en vernieuwende bands zich aan het publiek van Ojc Niks tijdens Niks
Live!, het nieuwe concept voor livemuziek in Niks. De kick-off van Niks Live! wordt gedaan door G.O.T.V & Marlon
Penn en zijn Modern Underground.

De rockers van Marlon Penn
De alternatieve rockers van Marlon
Penn staan zaterdag als eerste op de

planken. Visionaire muzikanten die in
korte tijd veel bereikt hebben.

Binnen twee jaar hebben ze voor
3 miljoen man via KinkFM gespeeld
en staat hun eerste album in de
schappen. Hun muziek is moeilijk te
definiëren, het is vreemd en het is
vernieuwend.
G.O.T.V is de afsluiter van de avond.
Deze jongens uit Amsterdam zullen
een stukje postpunk en stonermuziek brengen. Het is te vergelijken
met Queens of the Stone Age en
Triggerfinger, vuig gitaarwerk en
daverende drumpartijen. Hun muziek
is strak, energiek en doordacht met
veel aandacht voor afwisseling.
De aanvang is 20.30 uur en de entree
bedraagt 5 euro.

Singer-songwriter Joep van Wegberg uit Meterik
De laatste namen zijn aan de
line-up van het Weistock Festival in
Lottum toegevoegd. Met vier extra
bands en artiesten is het programma
voor het festival op 17 en 18 juli
compleet.
Defcon One maakt technische
death metal, Horst aan de Massive
zorgt voor opzwepende drum & bass,
singer-songwriter Joep van Wegberg
speelt blues, jazz- en popmuziek en
Schmetterling houdt zich vooral bezig

DE 3VROUWEN

CHOCOLADE
voor VADERDAG
en SCHOOLVERLATERS
Speciale

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

Openingstijden showroom:
- vrijdag 16.00 - 20.00 uur
- zaterdag 10.00 - 16.00 uur
- overige dagen op afspraak

•

•

Sint Lambertusplein 10a 5961 EW Horst T 077 - 398 07 08
www.passi.nu info@passi.nu

•

met glamrock en 80’s pop. Behalve
alle bands is er ook voor entertainment voor de jeugd gezorgd. Circus
Luijten vermaakt op zondagmiddag
alle kinderen met een goochel- en
circusshow.
Meer informatie en het
volledige programma staan op
www.weistock.nl. Kaartjes zijn nog
te koop bij OJC Canix en ’t Pumpke in
Lottum, Passi in Horst of muziekzaak
Sounds Venlo te Venlo.

Steenstraat 68 - 5981 AG Panningen - Tel.: 077-3082609
Mobiel: 06-55336245 - www.lendersparket.nl

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten
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Dendron-leerlingen wonen
24 uur in sloppenwijkje
Afgelopen vrijdag op zaterdag hebben ruim dertig gymnasiumleerlingen uit de tweede klas van het Dendron
College 24 uur doorgebracht in een krottenwijkje voor het gemeentehuis in het centrum van Horst.

Aangepast drankbeleid
op feest Melderslo

”Melderse Examenfuif
verliest zijn charme”
De organisatie van de Melderse Examenfuif verwacht dat het feest op
9 juli gewoon weer uitverkocht zal zijn. Op last van de gemeente moest
het drankbeleid worden aangepast, maar dat zal volgens organisator Eric
van den Munckhof de pret niet drukken.
Andere jaren was het zo dat men
een vast bedrag bij de entree betaalde
en vervolgens de hele avond onbeperkt
kon drinken. Dit jaar ziet de organisatie
zich gedwongen het beleid van onbeperkt drinken voor een vast bedrag aan
te passen. De gemeente heeft besloten
dat dit beleid niet meer toegestaan is.
Zij wil het drankgebruik onder jongeren
tegengaan en problemen met alcohol
voorkomen.

Ik weet niet
of de gemeente
hiermee bereikt
wat ze wil bereiken
De leerlingen hebben deze krotwoningen nagebouwd aan de hand
van foto’s die de vier eerste ambassadeurs in 2008 zelf gemaakt hebben
toen ze een leerwerkbezoek brachten
aan het project Helpende Handen in
India. Met het ’bewonen’ van een
sloppenwijkje vroegen ze aandacht
voor de acht millenniumdoelen.
Deze doelen streven ernaar ziekte,
armoede en honger in de wereld vóór
2015 terug te dringen. Ook haalden
de leerlingen op ludieke wijze geld
op voor de volgende reis van vijf
leerlingen naar het project Helpende
Handen in India. Enkele leerlingen
stonden als ’levend standbeeld’ in het

winkelcentrum van Horst, dit werd ter
plekke spontaan verzonnen door de
leerlingen zelf. Ook waren er leerlingen die, net als veel leeftijdsgenootjes
in India, de kost verdienden met
schoenen poetsen. Anderen hebben
op het bordes van het gemeentehuis
gezongen en muziek gemaakt. Er werd
gevoetbald en gejongleerd. Ook zijn
er kaarten verkocht met afbeeldingen
gemaakt door Dendron-leerlingen met
het thema de millenniumdoelen.
Leon van Rengs was tijdens het
project aanwezig in het krottenwijkje.
”Alle leerlingen waren heel enthousiast. Van te voren, maar ook tijdens het
project. Om de nacht door te brengen

in de zelf gemaakte krotten vonden
de leerlingen een hele ervaring.” De
groep in het sloppenwijkje kreeg veel
aandacht. ”Er was constant aanloop en
velen hebben iets gedoneerd. ’s Avonds
hebben we gezellig en goed contact
gehad met mensen die uitgingen in het
centrum van Horst.” Omdat de matjes
erg dun waren, was slapen lastig. ”De
volgende morgen waren alle leerlingen, maar ook wij, erg moe.”
Leon van Rengs is er zeker van
veel bereikt te hebben met deze actie.
”We hebben een goede inzameling gehad en de leerlingen hebben
een ervaring die ze niet snel meer
vergeten.”

Het onbeperkt drinken moet dit
jaar plaatsmaken voor het gebruik van
consumptiebonnen. Non-alcoholische
dranken blijven onbeperkt, maar voor
alcoholische dranken moeten bonnen
ingeleverd worden. Voor een entreeprijs
van 16 euro krijgen de feestgangers
toegang tot dit feest en ontvangen
hierbij twaalf consumptiebonnen. Extra
bonnen zullen voor 1 euro per stuk aan
de bonnenkassa verkocht worden.
Voorzitter van de commissie
Melderse Examenfuif, Eric van den
Munckhof, verwacht dat ondanks het
aangepaste beleid het feest ook dit
jaar weer goed gevierd zal worden.
“Ik verwacht dat we ook dit jaar weer
uitverkocht zullen zijn. Wel blijven we

bij 1.000 man, we zijn dus niet van plan
om nog verder te groeien.” De commissie heeft altijd goede contacten met de
gemeente gehad en kon dit verzoek tot
aanpassing dus niet negeren. “Ik weet
zelf verder niet of de gemeente hiermee bereikt wat ze wil bereiken. Maar
de gemeente wil dit nu eenmaal graag
en denkt hiermee de alcoholproblemen
onder jongeren op te lossen. We vinden
het jammer, maar moeten hier wel naar
luisteren. Als we dit niet doen, lopen
we de kans over een paar jaar helemaal
geen feestje meer te kunnen geven.”
Door deze aanpassing moest naar een
alternatief gezocht worden. “Samen
met de gemeente hebben we naar
een alternatief gezocht om toch een
goed feest te kunnen geven. In plaats
van onbeperkt drinken krijgt iedereen
nu twaalf consumptiebonnen bij de
entree”, aldus Van den Munckhof. Wel
roept deze verandering veel negatieve
reacties onder de jongeren op. Van den
Munckhof: “De Melderse examenfuif
stond altijd bekend om het onbeperkt
zuipen, dit viel goed in de smaak bij de
Melderse jeugd. De reacties van veel
jongeren op de aanpassing waren dus
vooral negatief. Door het nieuwe drankbeleid verliest het feest zijn charme van
het onbeperkt drinken die het andere
jaren wel altijd heeft gehad.”
Kaarten voor de Melderse
Examenfuif zijn verkrijgbaar bij Passi in
Horst en Café ’t Tunneke in Melderslo.

Voetbalvereniging Wittenhorst zoekt voor het
seizoen 2010/2011 een

Enthousiaste trainer voor haar B1
Wittenhorst wil haar jeugdafdeling op een steeds
hoger plan brengen en is derhalve op zoek naar
trainers die passen binnen de ambitie van de club.
Primaire taken:
• Training verzorgen op twee avonden in de week
• Coachen en begeleiden op wedstrijddagen
• Spelers opleiden
• Goede contacten onderhouden met collega-trainers
Gewenst profiel:
• Minimaal in bezit van TC3
• Aantoonbare ervaring met het trainen/coachen
van junioren
• Positieve teambuilder met aandacht voor
de individuele speler
• Goede contactuele eigenschappen
• In staat om spelers beter te maken
• Conformeert zich aan het jeugdopleidingsplan
van Wittenhorst

Belangstellenden kunnen hun interesse
telefonisch kenbaar maken bij Tom Roefs;
06-22452113 of hun CV per mail sturen naar
tom.roefs@munckhof.nl

3

BIJ AANKOOP VAN

producten

4e Gratis

HET COMBINEREN VAN MEERDERE
MODELLEN UIT VERSCHILLENDE TEN CATE
COLLECTIES IS MOGELIJK. HET LAAGSTGEPRIJSDE ARTIKEL IS GRATIS.
Actie t/m 30-06-2010

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

Bent u aan huis gebonden of
heeft u geen tijd om te moeten
wachten in een salon?
Ik ben Jenny Smulders, ambulant kapster,
en ik kom graag bij u thuis.

Vrijdag 18 juni
HorST aan dE MaSSiVE
dub STEp & dab
ZaTErdag 19 juni
grungE TribuTE nigHT
4 bandS
pEarl jaM
alicE in cHainS
ragE againST THE MacHinE
nirVana
ZaTErdag 19 juni
nEdErland - japan
MEga bEEldScHErM
WilHElMinaplEin
aanVang 13:30
dondErdag 24 juni
KaMEroEn - nEdErland
MEga bEEldScHErM
WilHElMinaplEin
aanVang 20:30
iSM cafE dE langE

Wij HEbbEn plEK
Voor EEn ZElfSTandig
WErKEnd KoK
Werkdagen: ma t/m za
Voor informatie of een afspraak: 06-38220117

wilhelminaplein 10 5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl
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15 VRAGEN aan Raoul Wijnhoven Mies&Flo

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Raoul Wijnhoven
18
Grubbenvorst
Nu even vakantie,
daarna KMS (het leger)

Waar word jij later een talent in?
Poeh, dat is lastig. Ik denk dat ik daar
later nog achter moet komen. Anders
had ik het nu wel geweten. Maar ik
hoop dat ik een talent word in geld
verdienen.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Ik heb eigenlijk een hekel aan alle
vakken. Als ik echt zou moeten kiezen,
dan zou ik toch voor Engels gaan als
favoriete vak, omdat ik daar het minst
voor hoef te doen. Voor de rest zijn
alle vakken even vreselijk.

Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Nee, wij hebben een groep vrienden
die heel hecht is, daar zou ik echt niet
tussen kunnen kiezen. Het bijzondere
aan deze groep is dat de meesten al
vanaf de eerste klas van de basisschool met elkaar omgaan.
In het weekend ben jij te vinden in?
Dat verschilt altijd. De ene keer gaan
we naar Horst, de andere keer gaan
we naar Venlo. Of we gaan gewoon
bij iemand thuis pokeren of ´n biertje
drinken.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Drank, voornamelijk bier. En dobbelstenen, zodat we ´t bierspel kunnen
doen. Dan heb je namelijk zeker een
gezellige avond.

Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Nu ik 18 ben, zou ik dat investeren in
een auto, zodat het er een beetje fatsoenlijk uitziet. Het liefst in een Seat
Ibiza, maar dat zal ik wel niet kunnen
betalen, dus dan een Golf GL.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als ik dit jaar niet zou slagen. Ik ben
namelijk al een keertje blijven zitten.
Als ik nu zou zakken dan zou ik dus
nog ´n jaar op het Dendron moeten
zitten. Dat zou echt erg zijn.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Mijn vrienden! Want in je eentje op
vakantie gaan, lijkt me echt heel
saai. Met je vrienden heb je altijd
plezier en er gebeuren dan altijd vette
dingen.

George & Robert Nabben
Verhuur
VOOR AL UW
EVENEMENTEN!
GUN 16 SWOLGEN
TEL. 0478-691669

Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Spareribs of een flinke biefstuk.
Daar geniet je toch al van, alleen al als
je er naar kijkt, of niet dan?
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In een trainingsbroek. Dat zit het
makkelijkst en kun je zo goed als overal
aan doen. Behalve op fatsoenlijke
gelegenheden dan.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Ergens lekker chillen of aan sport.
Ik speel zelf rugby.
Het is super om met een groep een
speciale sport te beoefenen die niet
zo bekend is. Iedereen is dan des te
enthousiaster.
Stel je bent de baas in jouw
woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Ik zou wat meer gaan organiseren,
Grubbenvorst is namelijk best wel een
groot dorp en er gebeurt maar weinig.
Verder vind ik dat mijn woonplaats er
goed bij ligt.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Een degelijke actiefilm zoals
bijvoorbeeld Gladiator of Troy.
Anders zou ik zeker gaan voor lekker
voetbal of rugby kijken op tv.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ik zou naar Walbeck gaan! Want dan
hoef ik daar niet meer naartoe te
fietsen.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Amerika. Daar wil ik altijd nog een keer
komen, om te kijken hoe die steden als
New York, Los Angeles en Washington
zijn.

Bouw en hout
in goede handen!
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De Hees 70b
5976 NJ Kronenberg
T 077 - 467 29 64

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

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

Geef je huid een kans!
n
n
n
n

Gratis voetbal tijdens het WK
bij iedere reparatie of APK!
Horsterweg 17, 5975 NA Sevenum . Telefoon 077-4671350 . Telefax 077-4673825

permanent ontharen
acnetherapie
couperose/rosacea
pigmentproblemen

n
n
n
n

eczeem/psoriasis
huidverjonging
lymfedrainage
littekentherapie

Berkelstraat 12, 5961 JL Horst 06-34948419
www.dehuidverbeteraar.nl

Column

Home alone,
cook alone!
Een week lang hebben wij
het paradijs voor ons alleen.
Het liefst siert pizza,
pannenkoek, patat en chinees
iedere dag onze eettafel.
Helaas laat onze portemonnee
ons bij dit plan in de steek, het
geld zat namelijk al in andere
dingen. We geven bergen uit
aan festijnen waar drank
rijkelijk vloeit. Om vervolgens
genoodzaakt te zijn bij de
goedkoopste supermarkt low
budget eet-inkopen te gaan
doen.
Op speurtocht naar de
laagste prijzen in de supermarkt.
Maar eten zoeken dat wij lekker
vinden voor superlage prijzen,
is nog best een hele opgave.
Toch kwamen we erachter een
talent te zijn in het inslaan van
goedkoop, maar evengoed
lekker eten. Alles wat budgetproof en er toch wel lekker
uitzag werd in het mandje
gegooid. Na alle schappen
secuur bestudeerd te hebben
reden we onze uitpuilende mand
vrolijk naar de kassa. Het
totaalbedrag viel ons helemaal
niet tegen, de ellende begon pas
buiten. Netjes geordend zaten
de boodschappen in de twintig
flinterdunne gratis tasjes. Met
vijf tasjes aan iedere hand
kwamen we er na een paar
meter achter waarom deze tasjes
gratis waren. De helft van onze
inkopen lag al achter ons
bezaaid over de stoep. Met een
hoofd als een tomaat liepen we
langs de volle terrasjes. Van rare
blikken en opmerkingen trokken
wij ons niks aan, wij hadden
namelijk het lekkerste eten van
iedereen, hoopten en geloofden
wij heilig. En ook nog eens lowbudget! Het probleem is alleen
dat het kookgedeelte van ons
low-budget plan, iets minder
soepel verliep. Pannen wisten
we te vinden, maar de gebruiksaanwijzing, die wij als wannabee-chef-koks wel heel hard
nodig hadden, ontbrak. Met ’n
beetje fantasie gooiden we alle
ingekochte ingrediënten op
volgorde van kleur de pan in.
Met kleding combineer je toch
ook op kleur, waarom met eten
dan niet?
Deze ‘wij-koken-op-kleurformule’ bleek de sterformule te
zijn. In plaats van pizza, pannenkoek, patat of chinees siert nu
een gezond, heerlijk, kleurrijk en
low-budget menu onze eettafel
rond de klok van zes. Tast toe!

n
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Amazone Aniek Poels
wint Masters in Meerlo

Bridgen in het zonnetje

De 23-jarige Swolgense amazone Aniek Poels heeft afgelopen zondagmiddag tijdens het Ruiterfestijn in Meerlo
de Mastersrubriek voor springruiters gewonnen. Zij mocht met een wildcard deelnemen aan de wedstrijd maar na
vier barrages was er nog steeds geen winnaar. In een beslissende tijdsbarrage was zij echter haar drie overgebleven mannelijke concurrenten te snel af en schreef geschiedenis.

Van juni tot augustus kunnen bridgers weer terecht in Café de Shuffle
voor de zomercompetitie.
De bridgeclub Horst organiseert
vanaf 22 juni negen weken lang op
dinsdag en donderdag een avond.
Alle bridgers mogen meedoen en ook
één keer meespelen kan. De avond

begint om 19.30 uur, maar deelnemers moeten wel tien minuten eerder
aanwezig zijn. Het café ligt aan de
Gasthuisstraat 36 in Horst. Voor meer
informatie en aanmeldingen kunnen
geïnteresseerden bellen naar Fien
Swinkels, 06 30 24 95 49, en Ans
Tacken, 06 57 09 70 08.

Korfbalclub Odos
zoekt leden
Korfbalvereniging Odos uit Hegelsom zoekt nieuwe leden. De vereniging is vooral op zoek naar speelsters in de leeftijd van 13 tot 15 jaar.
Er spelen bij Odos drie seniorenteams en vier jeugdteams. De jeugd
is verdeeld in de leeftijdsgroepen van
4 tot 18 jaar. De allerkleinsten komen
een keer per week bij elkaar om
onder begeleiding kennis te maken
met korfbal en vanaf 7 jaar worden
korfbalwedstrijden tegen leeftijdsgenoten van andere korfbalclubs gespeeld.
De jeugdteams trainen op dinsdag- en
donderdagavond. Volwassenen kunnen
bij Odos terecht voor recreatiespel,
maar er zijn ook een aantal prestatieteams. In de zomer en lente wordt er

Aniek Poels met haar paard Viking won de Mastersrubriek in Meerlo
Nooit eerder waren zoveel
barrages nodig tijdens het jaarlijkse
Ruiterfestijn in Meerlo. De Swolgense
ontving voor haar overwinning 3.100
euro, een bedrag dat door toeschouwers en sponsoren bij elkaar was
gebracht. In de beslissende tijdsbarrage liet zij Marcel Willems uit
Koningsbosch en Mark Martens uit
Asten achter zich waarbij het verschil
in tijd slechts minimaal was, minder
dan één seconde.
De toeschouwers gunden het de
Swolgense van harte want ze reed
voor eigen publiek onder de Meerlose
ruitervereniging Rijdt met Beleid. Op
haar paard Viking troefde ze al haar
concurrenten af. “Dit is geweldig. Ik
had dit niet verwacht, zeker niet omdat het deelnemersveld sterk was met
ruiters als Emile Tacken uit Meterik en
Martien Amendt uit Broekhuizenvorst”,
aldus de sympathieke Swolgense.
Haar wildcard dankte ze overigens aan

haar voortreffelijk optreden tijdens
een landenteamwedstrijd in Lissabon
twee weken geleden. Ze behaalde
daar samen met Henk van de Pol,
Peter Bulthuis en Marlies van Soest
een eerste plaats nadat ze als team
van vier ruiters een foutloos parcours
hadden gereden.
Aniek Poels is met paarden
grootgebracht. Al vanaf haar zevende
rijdt ze paard. “Ik zou op internationaal
niveau wel meer willen doen. Mijn
vader traint me evenals mijn vriend
James Patterson Robinson. Volgende
week neem ik deel aan een drie-sterrenwedstrijd in het Franse Lons Le
Saunier bij Parijs. Het aantal sterren
wordt bepaald door de hoogte van het
prijzengeld en is altijd internationaal.
Dat betekent dat ik veel reis maar dat
heb ik er graag voor over”, kijkt Poels
alweer vooruit.
Ook Jan Janssen, voorzitter van de
Meerlose ruitervereniging is helemaal

in zijn nopjes. “Wat een sfeer en
ambiance hebben we dit weekend
gehad. Er waren prachtige rubrieken
uitgezet waar alle ruiters terecht
konden en bovenal hadden we geen
beter weer kunnen hebben. Ideaal,
niet te warm of te koud en we hebben het droog gehouden. De publieke
belangstelling was groot, mede
dankzij een variërend aanbod voor
zowel publiek als deelnemers aan het
Ruiterfestijn.” Het Ruiterfestijn begon
afgelopen vrijdag en duurde het hele
weekend. Uitermate veel belangstelling trok de show van het achttal dat
35 jaar geleden Nederlands kampioen
werd.
“Aanvankelijk was het vrijdagavond niet zo druk maar om 21.00
uur liep het werkelijk storm. De
demonstratie van het achttal uit
1975 kreeg een staande ovatie van
het maar liefst vier rijen dik staande
publiek”, besluit Janssen.

getraind op het Sportpark Wienus in
Hegelsom. In de herfst en winter speelt
Odos in de Sporthal de Kruisweide
in Sevenum. Naast wedstrijden en
trainingen zijn er diverse activiteiten
voor jong en oud. Er wordt jaarlijks een
korfbaltoernooi georganiseerd en een
Sinterklaasavond.
Voor meer informatie kunt u
terecht bij: Belinda van Dooren op
077 398 02 34, Berdien van Helden
op 06 27 45 58 81, per mail via
odos.hegelsom@knkv.nl of op
www.odoshegelsom.nl

Open dag Freestylelocatie
Mara Munten
Op zondag 20 juni wordt voor de tweede keer een open dag
georganiseerd op de Freestylelocatie van Mara Munten. Na een gezellige
en succesvolle open dag vorig jaar is er dit jaar wederom een interessant
programma voor alle mensen die met paarden werken. Het programma
voor de open dag wordt mede verzorgd door de grondlegger van het
Freestylesysteem, Emiel Voest.
Tijdens de open dag zullen de
verschillende onderdelen van het
Freestylesysteem gedemonstreerd
worden. Het doel van dit systeem is
het bereiken van een goede samenwerking tussen mens en paard, waarbij
gehoorzaamheid en vertrouwen de
belangrijkste onderdelen zijn. Deze
samenwerking is voor iedere ruiter,
beginnend of gevorderd, een belangrijke
basis. Het Freestylesysteem is dus ook
bedoeld voor ruiters en mensen die
professioneel met paarden bezig zijn. De
trainingsopbouw van het systeem zorgt
ervoor dat mensen gaan begrijpen hoe

een paard op hen reageert en op welke
positieve en duidelijke manier men met
een paard kan samenwerken. Mara
Munten heeft een aantal jaren geleden
een opleiding als Freestyle-instructrice
met succes afgerond. Ze geeft tevens
gastlessen op het Nederlands Hippisch
Centrum te Deurne, in samenwerking met
Emiel Voest. Kijk voor meer informatie
over Mara en over het Freestylesysteem
op www.maramunten.nl Het programma
van de open dag begint om 13.00 uur en
eindigt om ongeveer 16.00 uur. De locatie
is gevestigd op Hazenkampweg 15 in
Meterik en de entree is gratis.

Horster en Meterikse korfbalvereniging gaan samen
De jeugdteams van korfbalverenigingen Wittenhorst uit Horst en de Vonckel Girls uit Meterik gaan
in het nieuwe seizoen intensief samenwerken. Beide verenigingen hebben al lange tijd te maken met
teruglopende ledenaantallen.
Wittenhorst zou dit jaar niet
kunnen starten met het seizoen
omdat ze te weinig leden had.
Daarop ging het bestuur op zoek
naar een vereniging in de omgeving die hetzelfde probleem had en
ze kwam bij de Meterikse club uit.
De Meterikse club heeft nog enkele
meisjes in haar jeugdteams, maar
krijgt nog maar weinig nieuwe
leden. Het is steeds moeilijker om
jonge meiden geïnteresseerd te
krijgen voor de sport.

Er zitten verschillende voordelen
aan deze samenwerking. Clubs
kunnen bijvoorbeeld de scheidsrechters delen. Sommige teams worden
gecombineerd op leeftijd en
spelniveau, zodat ze weer compleet
zijn. Anja Versleijen van Wittenhorst
vertelt: “Het gebeurde wel eens dat
een potentieel lid belde, maar dat
wij geen team hadden van de juiste
leeftijd. Door deze samenwerking
hebben we dat probleem niet meer.”
Voor de leden verandert door de

samenwerking vooral waar ze de
wedstrijden spelen en welk tenue ze
dragen. “Elke speler blijft lid bij de
club waar zij officieel bij zat. Maar in
een wedstrijd kan het zijn dat het
tenue een andere kleur heeft.”
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‘genieten aan de Maas’

Veerweg 9-11 5872 AE Broekhuizen (Gemeente Horst aan de Maas)
telefoon +31 (0)77 463 21 14 telefax +31 (0)77 463 28 67 info@hetmaashotel.nl www.hetmaashotel.nl
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Succes Fieke Reijntjes op EK Raften

Rafttalent in Meerlo
Het raftteam van de Meerlose Fieke Reijntjes heeft twee keer zilver gewonnen bij het Europese Kampioenschap
Raften. Dat is al de tweede keer in drie weken tijd dat het team, genaamd Team F’leau in de prijzen valt. Bij het
Nederlands Kampioenschap wonnen ze ook al een gouden medaille.

Het kampioenschap vond plaats
op de rivier ‘De Noce’, in Val-di-Sole in
Italië. Zowel de boot met vier als met
zes Nederlandse dames waren
kanshebbers voor een prijs. De boot
met de vier vrouwen won zilver bij de

time trail en de zwaarste race, de
down river. Reijntjes: “Bij de time trail
is het namelijk vooral belangrijk om de
snelste lijn door het wilde water heen
te nemen. Eigenlijk samen gewoon
heel hard peddelen”. Het waren

allebei mooie prestaties voor het
team. In het totaalklassement
behaalde het team met zes personen
een vijfde plaats. De vier vrouwen
eindigden op de vierde plaats en
vielen dus net buiten de prijzen.

HSV De Put vist
met basisschool America
Hengelsportvereniging De Put uit America gaf onlangs visles op basisschool De Wouter in het dorp. De kinderen
kregen eerst theorielessen van een vismeester van Sportvisserij Nederland. Daarna mochten ze echt gaan vissen en
wisten enkelen al hun eerste visje uit het water te halen.
Verder leerden de kinderen hoe
ze bijvoorbeeld een tuigje moesten
maken en hoe ze op een correcte manier een vis ’onthaken’. Er werd ook
aandacht besteed aan respect voor de
natuur en de biologie van water, vissen en waterplanten.
Na deze visdag krijgen de kinderen
nog begeleiding van de mensen van
HSV De Put gedurende vier avonden.
Verder worden er wedstrijden en
andere activiteiten voor de jeugd
georganiseerd. Na de lessen krijgen de
kinderen een visdiploma. De actie die
De Put hield tijdens de braderie heeft
ook zijn vruchten afgeworpen. In totaal
gaven 21 potentiële vissertjes zich
op voor een jeugdlidmaatschap. Voor
meer informatie: www.hsvdeput.nl.

Was en Strijkservice
Horst aan de Maas
Wassen/drogen/vouwen
 2,00 per kilo,
strijken per stuksprijs
Voor particulieren
en bedrijven!
Bel voor meer informatie:
06-23 99 77 30 of mail naar
was-strijkservice@hotmail.com

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.
Nu GRATIS vochtmeting
bij onderhoudsbeurt!
Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl
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Verzorger Wittenhorst
stopt na 29 jaar
Hans Kauffeld stopt als fysiotherapeut en verzorger bij voetbalclub
Wittenhorst. Na 29 jaar iedere zondag als eerste hulp op de bank van het
eerste elftal te hebben gezeten, houdt hij het na dit seizoen voor gezien.
Het behandelen van sportblessures blijft wel onderdeel van zijn werk.

Foto: Van Essen Fotografie

Kauffeld vertrekt met pijn in
het hart. Hij kan zich niet verenigen
met de keuzes die het bestuur van
Wittenhorst heeft gemaakt over een
nieuwe trainer. Naast de verzorger
stoppen ook de bestaande trainer en
keeperstrainer van het eerste van
Wittenhorst.

Ik wil alle supporters
en leden
van Wittenhorst
bedanken
Kauffeld: “Ik vind het jammer
hoe het is gelopen. We hebben de
laatste jaren een geweldige begeleidingsgroep gehad met fantastische
trainers als Joop van der Sterren en
Sjoerd van der Coelen. Die laatste is
misschien wel de beste trainer die
Wittenhorst ooit heeft gehad, zijn
vertrek is een verlies voor de club.
Omdat er aan het vertrek van ons
drieën weinig publiciteit is geschonken, wil ik op deze manier alle
supporters en leden van Wittenhorst
bedanken voor het genoten vertrouwen en de mooie tijd”. Ik denk dat ik
hier ook mag spreken namens John
Klaassens en Sjoerd van der Coelen.”
Na al die jaren was het werk
voor Wittenhorst een belangrijk
onderdeel geworden van het leven
van Hans Kauffeld. Als verzorger
was hij op de dinsdag- en donderdagavonden bij de trainingen en
zat hij iedere wedstrijd op de bank.
Ook ziet hij veel leden van de club
in zijn praktijk aan de Venrayseweg
of in het centrum. “Ik kreeg soms
te maken met blessures die ik nog
nooit had gezien, zoals een knieschijf
die uit de kom was geschoten en
bijna rechtop stond. Dan is het varen
op ervaring of intuïtie om er zo goed
mogelijk mee om te gaan.”

Ik kreeg soms te
maken met
blessures die ik nog
nooit had gezien
Met het huidige wereldkampioenschap voetbal en de blessure van
Arjen Robben staat de verzorging van
voetballers weer in de schijnwerpers. Volgens Hans Kauffeld gaat de
vergelijking tussen profvoetballers en
amateurs niet altijd op. “Als een prof
merkt dat er een vlieg tegen zijn been
komt, begint hij het al te voelen. Maar
als een amateur zijn enkel verstuikt,
dan vraagt hij een paar dagen later al
of hij de volgende wedstrijd weer mee
mag doen. Ook zijn profs lichamelijk in
een betere conditie en wordt er vanaf
de jeugd al op hun voeding gelet. Dat
is bij amateurs heel anders. Als zij een
blessure krijgen, duurt het ook langer
voordat die weer genezen is.” Toch
kan Kauffeld niet voorkomen dat een
geblesseerde speler toch het veld op
gaat. “Als ik het niet verantwoordelijk
vind, probeer ik dat duidelijk te maken
aan de sporter en de trainer. Het is
echter de verantwoordelijkheid van de
trainer en de sporter om goed met de
blessure om te gaan. Ik kan niemand
verbieden om te spelen.”
Dat spel tussen de prestatiedruk
bij trainers en de verzorger is nu
voorbij voor Kauffeld. “Ik ga niet meer
als verzorger op zondag langs het veld
staan. Mijn jongste zoon van 18 heeft
al vanaf zijn derde jaar elke wedstrijd
naast me op de koffer gezeten. Hij
mocht zelfs een keer met het eerste
meespelen, dat was geweldig om
mee te maken. Inmiddels biljart hij
op hoog niveau. Vanaf nu zijn de
rollen omgedraaid en ga ik voortaan
op zondag met hem mee als hij moet
biljarten.”
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Starters
in de regio
Bedrijf

Friet van Lei/
Lei’s Catering (kvk)
Eigenaar Lei vervoort
Adres
Vossenheuvel 9
Plaats
America
Telefoon 077 464 21 37
E-mail
info@frietvanlei.nl
Website www.frietvanlei.nl
Sector
ambulante catering
Start
1-1-2010
Activiteiten:
Met een mobiele frietwagen friet
en snacks bakken op feesten,
partijen en evenementen.
Doelgroep:
Alle mensen die willen genieten
van lekkere friet en snacks en er
zelf geen werk mee willen
hebben.
Onderscheidend vermogen:
In de mobiele frietwagen is een
barbecue aanwezig, dus is het
mogelijk om spullen van de
barbecue met friet te combineren. Dat is fijn voor feestjes met
kinderen in combinatie met
volwassen mensen. Ook is het
mogelijk om op evenementen
een frietwagen te hebben in
combinatie met een grote
barbecue. Er is standaard een
uitgebreid menu maar als
klanten liever iets anders
hebben, is dat geen probleem
en past Lei het menu aan,
bijvoorbeeld met slaatjes of
mootjes zalm van de barbecue.

Actie om
huizenmarkt
te stimuleren
Om meer beweging in de
huizenmarkt te krijgen start ERA Maas
Regio een actie waarbij huizenkopers
geen kosten koper (k.k.) hoeven te
betalen en het huis dus vrij op naam
(v.o.n.) gekocht wordt. De actie loopt
van 25 juni tot en met 31 juli.
Makelaarskantoor ERA Maas Regio
maakt afspraken met de verkopende
huiseigenaren dat zij overdrachtsbelasting en notariskosten betalen. Normaal
betaalt de kopende partij deze. Het
gaat om woningen met prijzen tussen
150.000 en 450.000 euro, aldus Gemma
Stockmans van ERA Maas Regio.
ERA Maas Regio is het eerste
makelaarskantoor in Noord-Limburg
dat een dergelijke actie heeft. De actie
‘k.k. = v.o.n.’ werd in 2009 geïntroduceerd door een collega-makelaar in het
Noord-Brabantse Zundert, die er landelijke tv-aandacht mee kreeg. Gemma
Stockmans: “Ook wij hebben inmiddels
twintig woningeigenaren die meedoen
aan de actie. ”
Carel Fijen van ERA Maas Regio:
“Het is hoog tijd dat er actie op de
woningmarkt wordt ondernomen.
Nog teveel starters en jonge gezinnen
twijfelen of ze op dit moment een
huis moeten kopen. Wij vinden dat de
politiek nieuwe regelingen moet treffen
om de huizenmarkt weer in beweging
te krijgen. Dat gebeurt in onvoldoende
mate en daarom pakken wij het op,
onder meer via deze actie.”
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Interkleur Cruysberg sluit winkel
Jan en Joke Cruysberg stoppen met hun winkel in verf en behang in Tienray. Nieuwe milieuregels, sterke concurrentie en een naderende pensioenleeftijd zorgen ervoor dat het lastig is om Interkleur Cruysberg nog lang open te houden. Jan gaat voorlopig nog wel door met zijn schilderwerk.
“Het wordt ons steeds makkelijker gemaakt om te stoppen”, vertelt
eigenaar van de winkel Jan Cruysberg.
“Vanwege nieuwe milieuregels mogen
we bepaalde verf vanaf 2011 niet
meer verkopen. Om met de nieuwe
soort verf te kunnen werken, moeten
we een nieuwe menginstallatie
kopen.” Die investering ziet de
63-jarige Cruysberg niet meer zitten.

Het wordt ons steeds
makkelijker gemaakt
om te stoppen
De nieuwe regels vormen echter
niet de enige reden voor het stoppen
met de winkel. De concurrentie van
de grote bouwmarkten is volgens
Cruysberg de laatste jaren sterk
toegenomen. “Vroeger lagen de
a-merken alleen bij de vakman, maar
tegenwoordig verkoopt bijvoorbeeld
Interchalet dezelfde merken als wij.
Tegen de normale prijzen die ze
hanteren, zouden we nog wel op kunnen, maar de acties met kortingen die
ze soms hebben niet.”
Ook kunnen Jan en Joke Cruysberg
geen opvolging vinden voor hun
winkel. Jan heeft de zaak zelf ooit overgenomen van zijn vader, die in 1959 in
hetzelfde pand een drogisterij begon
en ook verf en behang verkocht. Jan
Cruysberg: “Vanaf 1976 veranderde de
naam van de winkel in P. Cruysberg en
Zoon, en die zoon was ik. We zijn in
1991 gestopt met de drogisterij. Aan
de verkoop van een doosje aspirines
was te weinig winst te behalen. Toen
hebben we de winkel omgebouwd tot
een speciaalzaak in verf en behang.”
Voor Jan betekent het sluiten van
de winkel nog niet het einde van zijn
bedrijf. Al die jaren heeft hij zelf ook
geschilderd en daar gaat hij nog een
aantal jaren mee door, al is het wel

op een iets lager pitje. “Alle jongens
waarmee ik op de LTS heb gezeten,
zitten allemaal al thuis. Maar ik krijg
geen VUT. Dus ik moet nog even door.”
Joke Cruysberg zal haar werk bij
de winkel aan de Spoorstraat gaan
missen, “vooral die contacten die ik in
die jaren heb opgedaan. Het wordt ons
nu echter in de schoot geworpen om te
stoppen. We sluiten per 1 augustus en
tot die tijd houden we een flinke uitverkoop.” Als alle verf en behang weg
is, komt de winkel waarschijnlijk niet
lang leeg te staan. De oudste dochter
van Jan en Joke Cruysberg maakt schilderijen en de jongste heeft een kapperszaak aan huis. “Gelukkig blijft er
dus genoeg bedrijvigheid hier rondom
het huis”, aldus Joke Cruysberg.

Acupunctuur
in Horst
Twee acupuncturisten starten een
nieuwe praktijk in Horst. Mevrouw Li
Q. Shen en dokter T. R. Ren hadden
al een praktijk in het dorp, maar zijn
nu verhuisd en openen een nieuwe
kliniek. Beide zijn in China opgeleid als acupuncturist en R. Ren is
hoogleraar-professor. Dat betekent
dat hij naast de Chinese geneeswijze
ook westerse medische kennis bezit.
De artsen specialiseren zich op het

gebied van pijnklachten, slaapstoornissen, stress, verlammingen en
maag- en darmklachten, maar voor
veel meer klachten kunnen mensen
langskomen in de kliniek. De kosten
van een behandeling kunnen
gewoon gedeclareerd worden bij
de verzekeraar. De praktijk Li&Ren
Acupunctuur Kliniek wordt 29 juni
geopend aan de Doolgaardstraat
42 in Horst.

Wendy Norbisrath
winnaar verkiezing
Held van Horst

Binnen ons bedrijf is plaats voor een

Technisch medewerker/Chauffeur (32/40 uur per week)
The Sports Company is een groothandel/distributeur in fitness- en
fysio apparatuur, sportvoeding en accessoires voor de fitness- en fysiotherapiebranche.
Kijk voor meer informatie over deze baan op www.thesportscompany.nl
of neem contact op met: The Sports Company, t.a.v. mw. E. Peters
Lottumseweg 62, 5971 BX Grubbenvorst. Tel.: 077-3661640.

Wendy Norbisrath en Mien Cuppen
De titel Held van Horst is in de
wacht gesleept door Wendy Norbisrath.
De prijs van deze verkiezing was een
LCD tv; deze werd afgelopen vrijdag in
het filiaal van Jan Linders in Horst uitgereikt door Henri Bongaerts en Frank

Voermans van Jan Linders. Wendy werd
door middel van een persoonlijke brief
genomineerd door Mien Cuppen. In
deze brief schreef Mien dat ze na haar
hersenbloeding erg veel hulp en steun
van Wendy heeft gehad.
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

Apotheekhoudende
Huisartsenpraktijk America
Past. Jeukenstraat 6 America
T 077 464 17 07
E praktijkvandongen@home.nl
W www.america.praktijkinfo.nl
Spoedlijn: 077 464 22 46
Apotheek en spreekuur:
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Voor recepten buiten kantooruren:
T 0478 58 48 77

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

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

Kronenberg

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

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

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

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

AGENDA
Broekhuizenvorst

di 22 juni 19.30 uur
Organisatie: Bridgeclub Horst
Locatie: Café de Shuffle

zo 20 juni 5.00 uur
Organisatie: Eetcafé ’t Dörp
Locatie: Eetcafé ’t Dörp

Meterik

Horst

zo 20 juni 13.00 uur
Organisatie: Freestyleinstructrice Mara Munten
Locatie:
Feestylelocatie Mara Munten,
Hazenkampweg 15 Meterik

Nacht van Vors

Opendag freestylelocatie
Mara Munten

Wandeldriedaagse
vr 18 juni - zo 20 juni
Organisatie: Stichting Wandeldriedaagse Horst aan de Maas
Locatie: Gemeente Horst aan de Maas

Steprace Citaverde College

za 19 juni 20.30 uur
Organisatie: Ojc Niks
Locatie: Ojc Niks

Optreden Peter Thijssen
band

do 24 juni
Organisatie:
Citaverde College
Locatie:
Recreatiepark De Schatberg

zo 20 juni 18.00 uur
Organisatie: Café De Buun
Locatie: Café De Buun

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

zondag

zaterdag

Heilige mis

19.15

Grubbenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.00

Griendtsveen
Heilige mis

09.45

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

zondag

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

18.00
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis
Heilige mis

19.00
08.30

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

10.30
09.00

Meerlo
zondag
donderdag

er
VADERDAGTIP! Verras je vad
ing
pal
sje
bo
met een rookoven of

de lekkerste paling en vers gerookte zalmmoten!
Tevens verkopen wij producten van Smaakgeheimen.

Graag tot ziens!

Openingstijden winkel: vrijdag van 13.00 - 18.00 uur,
zaterdag van 10.00 - 16.00 uur en op afspraak.

OPSLAG NODIG?

077 - 477 41 65

Tijdelijke opslag voor particulieren en
bedrijven in Horst & Baarlo

WWW.COXSELFSTORAGE.NL

Melderslo
zaterdag
maandag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zondag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag

donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth

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

zondag

Bronboringen & Bronbemalingen

Tuinberegeningspompen

112
T

10.00

Lottum

Verloskundige zorg

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Heilige mis

Broekhuizenvorst

zaterdag

Tandarts

Brand, ongeval of misdrijf

10.00

Broekhuizen

dinsdag

Spoedgevallendienst
18 t/m 25 juni
Tandarts Deckers
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14

Heilige mis

Kronenberg

Venlo

(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

zondag

zaterdag
donderdag

Huisartsenpost

Venray

America

Horst (Norbertus)

Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur
zon- en feestdagen 11.00 – 12.00 uur

(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

Kerkdiensten

zondag

Sevenum

Niks Live!

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

Start Bridge
Zomercompetitie

service 23

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

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

maandag
woensdag

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

24

nieuws

17
06

Nieuwe plannen
Torrekoel Kronenberg gepresenteerd
Zo’n zestig inwoners van Evertsoord en Kronenberg kwamen afgelopen maandag naar gemeenschapshuis De Torrekoel om de aangepaste tekeningen te zien van het nog de nog te bouwen
nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Kronenberg. Het ontwerp van het gebouw is definitief. Alleen over het gebied rondom De Torrekoel was nog volop discussie.
In het nieuwe gebouw worden basisschool De Kroevert, gemeenschapshuis De Torrekoel en de gymzaal samengevoegd in een gebouw. Een deel
van de huidige Torrekoel blijft staan,
maar de basisschool en de gymzaal
worden helemaal nieuw gebouwd. De
gymzaal verhuist naar de andere kant
van het gemeenschapshuis en op de
plek die overblijft, wordt de basisschool
gebouwd. Het is de bedoeling dat op
de plaats waar de basisschool nu nog
staat woningen worden gebouwd. In
het huidige plan van Wonen Horst zijn
dit acht zogenaamde levensloopbestendige huurwoningen voor mensen van
18 tot 88 jaar oud. Daarnaast is er nog
plek voor vier starterswoningen.
De plannen voor de nieuwbouw
waren al voor een groot deel bekend.
De maandag getoonde tekeningen
waren echter op een paar punten
gewijzigd. De peuterspeelzaal wordt bij
de basisschool gevoegd en de gymzaal
wordt iets opgeschoven. De belangrijkste reden voor deze aanpassing van
de plannen is het dalende leerlingaantal voor basisschool De Kroevert.

De nieuwste ontwerptekening voor BMV Kronenberg
Directeur Jos van den Borne: “Volgens
de prognoses moesten we in eerste
instantie rekening houden met 170
leerlingen, dat zou neerkomen op een
basisschool met zeven klassen. Maar uit
gegevens van de gemeente blijkt dat
het aantal leerlingen flink zal afnemen
tot ongeveer 105, dat zijn maar vijf
klassen”. De oplossing werd gevonden

in het kindcentrum waarin buiten- en
tussenschoolse opvang en basisonderwijs worden samengevoegd.
Vooral over de inrichting van
het buitengebied van de BMV hadden de inwoners van Evertsoord en
Kronenberg nog veel vragen. Zo vroeg
een van de aanwezigen zich af of het
mogelijk is om het kerkplein meer

Uw oude meubelen weer als nieuw

●

Ook voor boten en caravans

●

het oude gemeentehuis in Sevenum.”
Ook vroegen een aantal inwoners zich
af of er niet meer parkeergelegenheid
kon worden gecreëerd. Een vertegenwoordiger van Wonen Horst en wethouder Ger van Rensch gaven aan dat deze
zaken niet binnen het plan van de BMV
Kronenberg vallen, maar dat ze zeker
worden meegenomen.
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Meubelstoffeerderij - Huub Saris
●

bij het nieuwe schoolplein te betrekken. Hiervoor moet een deel van de
Meerweg worden afgesloten en is er
op het nieuwe plein zelfs ruimte voor
een overdekte ‘marché’ naar Zuid-Frans
model. Hoewel dit laatste voor nogal
wat gelach zorgde, voegde hij er nog
aan toe: “In ieder geval moet het geen
kaal parkeerplein worden zoals voor

Keuze uit diverse stoffen, leder en
kunstleder
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Huub Saris - Hombergstraat 1, 5963 AJ Hegelsom - tel.: 077-3985538

Vrijdag 25 juni

Kinjer OLS
Bezoek dit prachtige
schouwspel
Grubbenvorst, aanvang: 10.00 uur

gratis
entree

Meer informatie op: www.ols2010.com
Superhoofdsponsoren:

Supersponsoren:

Elkar BV
Echte Bakkers Limburg
Koenen en Co

