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Zorginstellingen houden het hoofd koel

Hitteprotocol in werking
De zorginstellingen in Horst aan de Maas zijn goed voorbereid op de hitte die ons te
wachten staat. Berkele Heem en Elzenhorst in Horst, Sevenheym in Sevenum en La Providence
in Grubbenvorst nemen zo nodig voorzorgsmaatregelen tegen de hitte. Elke zorginstelling moet
een hitteprotocol hebben, dat is verplicht. In het protocol staan maatregelen omschreven die de
warmte binnenshuis enigszins tempert.

WIN
2 kaarten
OLS

voor het
op zondag 4 juli of

Rowwen Hèze
op vrijdag 2 juli
Ga naar onze website
www.hallohorstaandemaas.nl

Vrijkaarten voor OLS
en Rowwen Hèze
Op zondag 4 juli 2010 vindt het grootste culturele evenement van
Limburg plaats met deelname van ruim 160 schutterijen uit Nederlands
en Belgisch Limburg.
Vanaf 13.30 uur trekt de folkloristische optocht met 10.000 deelnemers door Grubbenvorst. Na de
optocht vinden tal van groepswedstrijden en individuele wedstrijden
plaats. Drumbands en muzieksolisten
treden op, exercitiepelotons worden
getoetst op bekwaamheid, vendeliers
tonen hun kunsten en er zijn verschillende schoonheidswedstrijden.
De belangrijkste wedstrijd is de
schietwedstrijd, waarbij schutters
houten bolletjes moeten schieten uit

een schietboom. De wedstrijd begint
om 16.00 uur. De winnaar ontvangt
de trofee D´n Um en mag het jaar
daarop het OLS organiseren.
Voor kinderen is er een speciaal
kinderdorp ingericht en in de feesttenten is de hele dag livemuziek.
HALLO geeft vrijkaarten weg voor
het OLS op zondag en voor het concert
van Rowwen Hèze op vrijdagavond.
Om deze kaarten te winnen, moet u
zich voor vrijdag 12.00 uur aanmelden
via www.hallohorstaandemaas.nl

Christel Vervoort van De
Zorggroep: “Het hitteprotocol is inmiddels in gang gezet. We adviseren
bewoners en cliënten extra vocht
tot zich te nemen, katoenen kleding
te dragen en extra inspanningen te
vermijden. Ook het uitschakelen van
elektrische apparaten draagt bij tot
een koelere omgeving.

Extra drinken
is verstandig
Bij sommige instellingen maken
we gebruik van pictogrammen op
de afdelingen zodat personeel en
cliënten weten wat ze moeten doen
bij extreme warmte. Met name de
afdelingen waarop demente bewoners zijn ondergebracht, krijgen extra
aandacht. Zij kunnen zich immers
minder goed uiten. Ik denk dat we
prima voorbereid zijn op de warmte”,
aldus Vervoort.

Katoenen kleding
dragen
helpt tegen warmte

Zorgmanager John Smedts
van zorgcentrum La Providence in
Grubbenvorst: “Ook wij houden ons
aan het hitteprotocol. Dit betekent
’s nachts ventileren en overdag de
gordijnen en ramen dicht. Alleen al
het sluiten van de gordijnen levert
twintig procent minder warmte op.
We hebben geen airco maar wel een
topkoeling, een installatie die de
lucht plusminus vijf graden warmer
of kouder kan maken in vergelijk
met de buitentemperatuur.

Wij zijn op de
warmte voorbereid
Verder laten we zo weinig
mogelijk lampen branden, maken
extra drinkrondes, en adviseren
tv-toestellen en computers uit te
schakelen. Op de gesloten afdeling worden onze cliënten vrijwel
constant in de gaten gehouden.
Wij zijn op de warmte voorbereid”,
aldus Smedts.
Naar verwachting neemt maandag de hitte enigszins af en keren
we terug naar normale temperaturen
voor de tijd van het jaar.
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Winnaars HALLO WK Poule
Na de groepsfase was het tijd voor de organisatie van de HALLO WK Poule
om weer wat prijzen te verdelen. Omdat de winnaar van vorige week zijn prijs
niet is komen ophalen, konden dit keer vier prijzen worden weggegeven.
Onder de prijswinnaars waren enkele oude bekenden. Sporting Zwollege
klom met 107 punten naar een eerste
plaats. Winnaar Jorn Beurskens mocht
deze keer FIFA Worldcup 2010 voor
de Wii mee naar huis nemen. Op de
tweede plaats stonden drie teams met
105 punten. Op basis van het geschatte
aantal doelpunten behaalde Caspar
de Swart, alias FC~Forza~, de tweede
plaats. Hij kreeg een levensmiddelenpakket ter waarde van 50 euro. Een

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van GCH media BV
en verschijnt elke donderdag in
de gemeente Horst aan de Maas.

waardebon van Slijterij Weijs ter waarde
van 30 euro ging naar John Gruntjens,
alias The Champs. Eric Verdellen stond
vorige week nog op de derde plaats,
maar was onder de naam Lou wie? een
plaats gezakt. Hij mocht een PLUS-wijnpakket mee naar huis nemen. Alle winnaars kregen tevens een bon ter waarde
van 15 euro van Shoetime.
De winnaars in de eindstand worden
aan het eind van het toernooi op zondag
11 juli bekendgemaakt.

John Gruntjens, alias The Champs, ontvangt de 3e prijs
en Caspar de Swart, FC~Forza~, met zijn 2e prijs

De beste rozen in pot komen uit Lottum
Afgelopen zondag werden onder tropische weersomstandigheden de prijzen voor de beste potroos uitgereikt in
de Rozenhof te Lottum. De Week van de Potroos vond plaats van 20 tot en met 27 juni en werd voor de vierde keer
gehouden.

Oplage 18.500 exemplaren

Postadres
Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 56
F 077 396 13 55
E info@hallohorstaandemaas.nl
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Kopij/redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Redactie
Jeroen van de Nieuwenhof

Bianca van den Berg, Ruud Vosbeek,
Frank en Marion Coenders haalden de hoofdprijzen weg tijdens de Week van de Potroos

Boomkwekerij Vosbeek-van den
Berg BV uit Lottum ontving in de
categorie Totaalpresentatie de eerste
prijs. Frank Coenders uit Grubbenvorst
werd eerste in de categorie
terrasrozen.
Rozendorp Lottum wil met
de Week van de Potroos consumenten laten kennismaken met
de toepassingen van rozen in pot
voor tuin en terras. De honderden
bezoekers aan de Potrozenshow
konden punten geven aan de
tentoongestelde rozen. Voor de in
totaal veertien rozenkwekers die
meededen aan de Week van de
Potroos was puntentelling van de
vakjury echter belangrijker. In totaal
werden er 174 verschillende rozensoorten beoordeeld. Naast de rozenkwekers uit Horst aan de Maas waren
er ook inzendingen uit Woubrugge,
Katwijk, Aalsmeer en Maasland. De
hoofdprijzen bleven echter voor het
merendeel in Lottum.

(hoofdredacteur)

T 06 41 38 96 23
Jolanda Poels
T 077 396 13 56
Lei Spreeuwenberg
T 06 20 11 92 83
Michelle van Kempen
T 06 20 04 07 25
Inge Jacobs
E redactie@hallohorstaandemaas.nl

Hoera,
we hebben er een kleine meid bij !

Geboren op 23 juni 2010
Dochter van
Jarno en Kim Scheres-Vullings
zusje van Jasper

Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl

Leopold Haffmansstraat 26
5961 DX Horst

Advertentie
T 077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Ziet uw kind wel goed?

Commercieel adviseurs
Hayke Pouwels
T 06 30 71 51 14
E hayke@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
T 077 396 13 56
E dorothe@hallohorstaandemaas.nl

Het is mogelijk...

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

dat wat ons raakt

miez-D
Speciaalzaak voor muziek, film en game | www.miez-d.com
Steenstraat 13a - Horst | T +31 77 850 98 15

- 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!
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25 jaar paardenkeuring in
Kronenberg
Op zaterdag 10 juli vindt op evenemententerrein D’n Umswing in Kronenberg een paardenkeuring plaats.
De keuring vindt sinds 2001 plaats onder de noemer ‘Limburgse Dag van het Paard’. De aanvang van deze keuring
is om 08.30 uur. Er worden zo’n 400 paarden en pony’s gekeurd.

WK voordeel
Knip de bon uit!

HORST • MAASBREE

Zaterdag 10 juli voor de 25e keer paardenkeuring in Kronenberg
Voorzitter van de Stichting Paarden
en Ponybelangen Limburg, Jan van
Dijck over de keuring: “Er wordt vooral
gekeken naar het uiterlijk van het
paard en waarvoor het paard ingezet
wordt. Een springpaard zal andere
eigenschappen moeten hebben dan
een dressuurpaard. Bij koudbloedpaarden of trekpaarden kijken we ook naar
de lichaamsbouw en waarvoor het
paard ingezet wordt. Omdat deze
‘reuzen’ onder de paarden nogal fors
gebouwd zijn, wil het beenwerk graag
slijten”, aldus de voorzitter.

Er gaan miljoenen om
in de paardenhandel
Maar waarom is er een paardenkeuring? Van Dijck: “De keuring geeft
eigenlijk een richting aan. Waarvoor is
het paard het meest geschikt, springen
of dressuur. Door een paard dat te laten
doen waar het goed in is, verhoog je in
feite de duurzaamheid. Een trekpaard

moet je niet als springpaard gebruiken.
Door deze keuringen borgen we als
het ware de kwaliteit en duurzaamheid van de paarden. Vergeet niet dat
Nederland wereldwijd zeer hoog scoort
wat de kwaliteit van paarden betreft
en we spelen een belangrijke rol in
de wereldhandel.” Volgens Jan van
Dijck heeft Limburg landelijk gezien
veel draagvlak in de paardenhouderij.
Namen als Sjef Janssen (echtgenoot
van Anky van Grunsven), Wim Ernes
(onder andere olympisch jurylid dressuur) en de gebroeders Hendrix, met
hun internationale handel in paarden,
dragen bij aan verhoging van kwaliteit
binnen de paardenwereld.

Kwaliteiten van een
paard, daar gaat het om
De keuring in Kronenberg is uniek
voor Nederland omdat er op één dag
zoveel stamboeken tegelijkertijd hun
keuring houden. Met deze Limburgse

Dag van het Paard hoopt de Stichting
Paarden en Ponybelangen Limburg,
in samenwerking met de Stichting
Ruiterbelangen Sevenum, een duidelijke bijdrage te leveren aan het
verbeteren van het paardenras. Van
Dijck: “We willen met deze keuring de
provincie Limburg op de kaart zetten
als dé paardenprovincie van Nederland.
In 2016 willen we ons via een bidboek
een goede kans verschaffen op de
Olympische Spelen van 2028. Regeren
is ook in deze vooruit zien.”

Horst aan de Maas telt
zo’n 5.000 paarden
Horst aan de Maas telt ongeveer
5.000 paarden; de provincie Limburg
60.000 en Nederland heeft er naar
schatting 450.000. De landelijke omzet
in de paardenbranche bedraagt maar
liefst 1,6 miljard euro. Het Limburgs
aandeel hierin is een slordige 200
miljoen euro.

HENK AARTS
Beleef de barbecue!

Geslaagde Avondvierdaagse
in Sevenum

Meer dan vijfhonderd kinderen liepen afgelopen weekend mee in de Avondvierdaagse in Sevenum.
Normaal gesproken worden er iedere avond routes van 5, 10 en 15 kilometer gelopen, maar vanwege de
WK-wedstrijd van het Nederlands elftal werden op vrijdag de routes ingekort. Bij de intocht op zondag
kregen de deelnemers een medaille uitgereikt door wethouder Loes Wijnhoven. De Avondvierdaagse
wordt ieder jaar georganiseerd door het Jongerengilde uit Sevenum.

Zomer...
... barbecue!
vanaf

€ 7,45 p.p.

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

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00
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Aspergeseizoen afgesloten
Met Sint-Jan, 24 juni op de kalender, wordt traditioneel het aspergeseizoen afgesloten. Over het algemeen zijn de telers tevreden over de opbrengst
van het afgelopen seizoen. Het was wel een vreemd seizoen omdat de maand mei te koud was waardoor de aanvoer op de veiling stokte en de prijs van
asperges omhoog schoot.
Het aspergeseizoen is dit jaar
prima verlopen volgens commercieel medewerker Mario Coppus van
ZON-veiling in Venlo. De aanvoer van
asperges verliep redelijk constant en
de kwaliteit was goed. De middenprijs van een kilogram asperges komt
op ongeveer 3,50 à 4,00 euro uit en
dat is hoger dan vorig jaar. Normaal
gesproken is de piekaanvoer van asperge in mei maar door een te koude
meimaand viel de topaanvoer in juni.
Mede hierdoor was het aanbod met
Moederdag en Pinksteren niet groot
met hoge prijzen als gevolg. In week
23 en 24 was het aanbod wel groot
en daalden de prijzen op de veiling.
De laatste week van juni liep de prijs
weer op.
De veiling bemiddelt veel asperges
met retailers tegen vooraf afgespro-

ken prijzen. Dit bemiddelen vindt
meestal in december en januari plaats.
Wanneer het aspergeaanbod in bijvoorbeeld mei dan tegenvalt, brengt
de asperge die voor de klok geveild
wordt wel veel op, maar de uiteindelijke uitbetaalprijs van die week
ligt dan beduidend lager. Desondanks
verwacht de veiling een middenprijs,
die gemiddeld genomen zo’n 50 tot 80
eurocent per kilogram hoger uitkomt
dan in 2009.
Ook telers zijn tevreden over
het afgelopen seizoen. Aspergeteler
Lenders uit Sevenum: “Het seizoen
was goed. Wel heb ik zelden zo´n
koude meimaand meegemaakt.
Het was ´s morgens om te vernikkelen
op het veld, maar de prijs maakte
veel goed. Door de huisverkoop van
asperge leverden we nauwelijks klasse

twee (asperges van iets mindere
kwaliteit, red.) aan de veiling. En dat
is maar goed ook want die bracht niet

veel op”, aldus de teler. Geluiden van
gelijke aard kwamen er ook van telers
uit Horst en Melderslo.

OPSLAG NODIG?

Tapijt - Vinyl - Binnenzonwering
Gespecialiseerd in trapbekleding
Dichte trap bekleden incl. tapijt
en zijkanten voor e 275,- !!!
(keuze uit meerdere kleuren en 5 jaar garantie)

Voor gratis offerte bel ons: 077-3871782 / 06-16374514
of kijk voor meer informatie op:

www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl

077 - 477 41 65

Tijdelijke opslag voor particulieren en
bedrijven in Horst & Baarlo

WWW.COXSELFSTORAGE.NL

ramen en deuren I zonwering I rolluiken I veranda’s

ROLLUIKEN EN ZONWERING

■

ORDERPICKERS
relevante werkervaring vereist

■

(CNC)-OPERATORS
bij voorkeur: vapro A niveau

Mooi vakwerk
op maat!

■

HEFTRUCKCHAUFFEURS
diploma/certificaat en
werkervaring vereist

Weer-U-Zon biedt diverse mogelijkheden op het gebied van rolluiken en

Voor informatie kunt u contact
opnemen met:

zonwering. Ze kenmerken zich door
de ingenieuze constructies en
eenvoudige bediening.
Maar kijkt u eerst eens rustig rond

Horst: 077- 3999222

in onze showroom. Al meer dan

horst.industry@nl.accent.jobs

25 jaar ervaring!

Venray: 0478 - 552828
venray.industry@nl.accent.jobs

opend
Donderdag 8 juli ge
.00u !!
van 18.00u tot 20
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.

Neem direct uw CV en
ID/paspoort mee.
Snel reageren = snel een baan!

dat wat ons raakt

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

Vorige week is per abuis bij
een aantal geslaagden van het
Citaverde College te Horst een
onjuiste opleiding vermeld.
Deze leerlingen zijn geslaagd voor
de opleiding VMBO Gemengde
Leerweg in plaats van de
opleiding VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg. Vandaar dat we
deze geslaagden deze week
nogmaals vermelden.

Aan het Citaverde College
te Horst zijn geslaagd na het
1e tijdvak:

Woningstoffeerderij R. van den Broek

Advies en verkoop bij u thuis is onze service.
Wij presenteren onze grote collectie wanneer het u uitkomt!

Rectificatie

Speciaalzaak voor muziek, film en game | www.miez-d.com
Steenstraat 13a - Horst | T +31 77 850 98 15

VMBO Gemengde Leerweg
Luc Aerts Swolgen, Bjorn Bouten
Horst, Margo Coumans Sevenum,
Marcel Deckers Melderslo, Natascha
van den Ekker Horst, Vincent
Geertjens Horst; Youri Gijsen
Sevenum, Anna de Groot America,
Richard de Groot Horst, Jill Mooren
Sevenum, Britt Muijsers Melderslo,
Giulia Terhaag Grubbenvorst, Rob
Twaalfhoven Hegelsom, Dave
Vermazeren Horst, Pauline Vissers
Horst, Eef Voeten Grubbenvorst

Nieuw hoogspanningsstation in
Grubbenvorst
Tennet en Enexis bouwen in
het gebied Californië in
Grubbenvorst een nieuw
hoogspanningsstation. Tennet is
beheerder van het landelijk
hoogspanningsnet en Enexis
beheert een deel van het
energienetwerk in Nederland.
Het nieuwe hoogspanningsstation
wordt in het glastuingebied gebouwd.
Dit gebied is op het moment flink in
ontwikkeling en dus een aantrekkelijke plek voor het station. De glastuinbouwers produceren in hun kassen
naast groenten ook elektriciteit. Deze
elektriciteit, omgezet uit warmte van
de kassen, willen de glastuinbouwers
afvoeren en vervolgens verkopen. Met
behulp van een hoogspanningsstation
is dit mogelijk. Dit station werkt als
een verbindingsstuk tussen de kassen
en het elektriciteitsnetwerk.
Het nieuwe hoogspanningsstation
levert volgens de netbeheerders geen
gezondheids- of veiligheidsrisico’s voor
omwonenden. Om een vergunning
te krijgen moet het station aan veel
eisen voldoen, die voornamelijk gaan
over gezondheid en veiligheid. Tennet
en Enexis hebben deze vergunning
gekregen en voldoen dus aan alle
eisen.
Enexis en Tennet willen na de
zomer beginnen met de bouw. Eerst
wordt de grond bouwrijp gemaakt,
daarna wordt de grond ingeklonken
en vervolgens beginnen ze met de
bouw. De twee netbeheerders hopen
dat het station in 2011 klaar is.
Maandag 12 juli is er voor omwonenden een inloopavond. Op deze avond
wordt uitgelegd wat er precies gaat
gebeuren. Ook wordt er toegelicht
wat de bouw gaat betekenen, er
zullen tijdens de bouw namelijk een
aantal gebouwen en installaties neergezet worden.
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Beregeningsverbod uit
oppervlaktewater
Sinds afgelopen maandag is een beregeningsverbod uit oppervlaktewater van kracht voor Noord- en Midden
Limburg. Dit betekent dat er geen water uit beken en rivieren mag worden onttrokken voor het beregenen van
weilanden en akkers. Door de aanhoudende droogte is het waterpeil van veel beken erg laag. Waterschap Peel en
Maasvallei wil een verdere daling van het waterpeil in de waterlopen voorkomen. Het verbod geldt tot de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober.

mo
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Steenstraat 12, Horst
rst
T 077 398 64 66

dennis
goede smaak
is een
vorm van liefde

Wil jij ons team versterken?
Wij zoeken collega’s in de bediening
en voor in de keuken (afwashulp).
Interesse? Reageer dan schriftelijk
door een sollicitatiebrief te sturen
per post of per e-mail.

Ervaring is gewenst.

Het verbod geldt niet voor alle
beken in Noord-Limburg. Aan de
Oostrumsche beek mag uit het benedenstroomse deel wel water worden
onttrokken. Voor agrariërs en tuinders
uit de gemeente Horst aan de Maas
een schrale troost want zij mogen
alleen maar grondwater oppompen
vanuit een eigen put. De gemeente
Horst aan de Maas zou volgens het
Waterschap 3.642 putten hebben. In
werkelijkheid zijn er minder putten
want één put wordt vaak door meer
(geregistreerde) agrariërs gebruikt.

We moeten zuinig
zijn op ons water
Claudia Sikes, commercieel
adviseur van het Waterschap: “Op dit
moment ligt tachtig procent van de
beken onder de basiswaterafvoer. We
willen voorkomen dat er te weinig
water in de beken staat. Een lage waterstand in combinatie met warm weer
kan zuurstofgebrek veroorzaken met
vissterfte tot gevolg. Ook lopen we
dan een groter risico om met blauwalg
of botulisme te maken te krijgen. Er
wordt op dit moment water vanuit de
Maas naar de beken gepompt maar

dat kan ook maar in beperkte mate.
De Maas voorziet bij droogte ook de
Noordervaart en het Julianakanaal
van water. Veeboeren mogen met
weidepompen wel oppervlaktewater
onttrekken om het vee te voorzien van
water”, aldus de medewerkster van
het Waterschap.

Vee mag wel
voorzien worden van
oppervlaktewater
Het verbod geldt ook niet voor
pompen waarvan de capaciteit gelijk
aan, of kleiner is dan 5 kubieke meter
per uur voor het vullen van een buffervoorziening. Deze uitzondering is
met name gemaakt ten behoeve van
de beregening van gevoelige teelten.
De kleine pomp mag de hele dag door
een buffervoorziening vullen. Vanuit
de buffervoorziening kan dan alsnog
beregend worden.
Vollegrondsgroenteteler Gert-Jan
Aerts uit Kronenberg kan zijn producten niet beregen vanuit een eigen put.
“Het grondwater bevat te veel roest.
Wanneer ik mijn bloemkoolplanten zou
beregenen met dit grondwater is mijn

oogst niets meer waard. Datzelfde
geldt voor prei en andere tuinbouwgewassen. Ik ben niet de enige met dat
probleem, er zijn meerdere tuinders
in Kronenberg die daardoor alleen
maar uit oppervlaktewater kunnen
beregenen. Normaal gesproken krijgen
we pas half juli of begin augustus
met droogte te maken. Het probleem
nu is dat veel gewassen, zoals jonge
preiplanten en bloemkool, beregend
moeten worden”, aldus een bezorgde
Aerts.

Sommige putten
leveren alleen maar
roestwater
Het Waterschap laat weten dat
telers ontheffing kunnen aanvragen
op het beregeningsverbod. Dit kan telefonisch via 077 389 11 11. Normaal
gesproken dient dit schriftelijk te
gebeuren maar in extreme gevallen
kan dit per telefoon. Binnen twee
dagen weet de aanvrager dan of hij
een ontheffing krijgt. Op www.wpm.nl
is meer informatie te vinden over wat
bijvoorbeeld onder gevoelige teelten
wordt verstaan.

Nieuwe kermis in Tienray
Met een nieuwe locatie en activiteiten krijgt de kermis in Tienray een nieuw gezicht. De gemeente,
de dorpsraad en de kermisexploitant zijn om de tafel gaan zitten, omdat het bezoekersaantal van de
kermis de laatste jaren flink terugloopt. Ook OJC Gaellus is gaan samenwerken met de gemeente om
het tij te keren.
Uiteindelijk kozen ze ervoor om
de locatie van de feesttent te
verplaatsen naar het evenemententerrein naast de soos. Daar stonden
eerst de attracties, maar die
worden bijna allemaal opgebouwd

op het Hanna van de Voortplein.
Alleen de botsauto’s blijven op de
oude plek staan. Naast de tent wordt
een terras gemaakt met uitzicht op
de botsauto’s, zodat de tent meer bij
de kermis betrokken wordt en het

voor bezoekers wat gezelliger is.
Op zondag 11 juli komt er een
clown langs en op dinsdagmiddag
13 juli is er een spellendag voor
jong en oud. Zo hopen ze de kermis
weer succesvol te maken.

Jacob Merlostraat 6
5961 AB Horst
t 077 374 41 94
e info@chitaniedennis.nl
w www.chitaniedennis.nl

Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit en Universiteit
Maastricht is gebleken, dat BLAUWE BESSEN de hoogste
antioxidant capaciteit van al het zachtfruit hebben.
Dus eet daarom óók BLAUWE BESSEN,
dan krijg je ‘Waar voor je gezondheid’.
Het hele jaar verkopen we
‘Waar voor je gezondheid’-producten.
Binnenkort is er ook weer gelegenheid om
zelf de bessen te plukken of te kopen.

Geurts Blauwe Bessen

Dorperpeelweg 5, 5966 PM America
Voor meer informatie bel naar: 077-4642160.

OPEN DAG Zondag 11 juli 2010 van 11.00 uur – 17.00 uur

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


95

7,

Voor eindexamenkandidaten
bij vertoning van je cijferlijst ontvang je bij
inlevering van deze bon een frietje GRATIS!

Kijkt u ook eens op
www.hethukske.nl
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Santa Fe in Kasteelse Bossen

“Wij spelen geen soldaatje”
In Horst aan de Maas vond afgelopen weekend een ware invasie plaats van legervoertuigen uit de Tweede
Wereldoorlog. Leden van de vereniging Santa Fe trokken vrijdag met hun legervoertuigen door de straten van de
kernen van de gemeente en bouwden hun tenten op op het evenemententerrein van de Kasteelse Bossen.

Amerikaanse 35th Infantry Division
die in 1945 delen van Midden- en
Noord-Limburg bevrijdde van de
Duitsers. Deze divisie had de bijnaam
Santa Fe. Als eerbetoon aan de divisie
heeft de vereniging de bijnaam
en het logo van deze divisie overgenomen.

De Kasteelse Bossen
in legergroen

De leden van Santa Fe houden
zich bezig met het onderhouden van
en sleutelen aan oude legervoertui-

gen uit de Tweede Wereldoorlog. Het
gaat hier vooral om voertuigen van
de geallieerde troepen.

Het rondrijden in Duits materieel ligt
bij veel mensen nog steeds gevoelig.
De naam Santa Fe is afgeleid van de

Het terrein van de Kasteelse
Bossen is helemaal in legergroen
gehuld. Tenten, mensen in militair tenue, maar vooral veel Jeeps,
motoren, trucks en rupsvoertuigen.
De meesten daarvan zijn Amerikaans,
maar een kenner herkent ook Engelse
en Canadese wagens.
Tijdens het evenement werden
ook demonstraties gegeven met
tanks en zelfs vliegtuigen uit de
Tweede Wereldoorlog vlogen over de
Kasteelse Bossen.
Een van de trucks op het terrein,
een Dodge wc 62 uit 1943, is van
Edie Pouwels uit Melderslo, secretaris van de vereniging. Pouwels is
al van jongs af aan opgegroeid met
een fascinatie voor voorwerpen uit
de Tweede Wereldoorlog. Samen
met zijn vader verzamelde hij alles
over de Tweede Wereldoorlog in
deze regio. Zijn museum Oorlog in

DE 3VROUWEN

Graag tot ziens bij Mariette Mode!
Gratis parkeren voor de deur!

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51

* zolang de voorraad strekt

een reiswekker cadeau!*

Voor de geallieerde
soldaten
Bert Molenaar is verantwoordelijk voor de organisatie van het
Santa Fe event. Hij is blij met het
aantal bezoekers. “Het is redelijk druk
geweest. Veel mensen die normaal
gesproken eens komen kijken,
zitten met dit warme weer aan het
zwembad. De bezoekers die echt voor
de militaire voertuigen komen, die
zijn er toch.”

Kantoor

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

ZOMER
UITVERKOOP
Bij aankoop vanaf  75,-

de Peel in Melderslo barst dan ook
bijna uit zijn voegen. Volgens Edie
Pouwels komen de deelnemers aan
het evenement niet om soldaatje te
spelen. “Ik doe het om te laten zien
wat de geallieerde soldaten hebben
gedaan voor Europa. Daarom wil
ik bijvoorbeeld mijn truck zo goed
mogelijk onderhouden.”
Pouwels is al jaren bij Santa Fe
betrokken. Toen hij nog in America
woonde, werd het jaarlijkse evenement nog bij hem in het dorp
gehouden. De afgelopen vier edities
vonden om de twee jaar plaats in
Roermond. Pouwels: “In America
hadden we zo’n zeventig deelnemers,
maar inmiddels zijn het er meer dan
tweehonderd. Uit Friesland, Duitsland,
Tsjechië en Polen, allemaal komen ze
hier naartoe.”

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

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

Voor een winkel in Horst zoeken wij
een poetshulp. Het gaat om enkele
uren per week op de maandagochtend.
Voor info: 077-3985545 bellen tussen
10 en 17 uur.
Laatste kans zat. 3 juli
van 9.30 -16.30 uur. Div. HORTENSIA’S
20% korting!!!!! Ook bloeiende.
Div. heesters en vaste planten 20%
korting! Meer info: 0640327108
www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg Maasbree.
Van 5-7 t/m 31-8 alleen geopend na
tel. afspraak.
Alle Potten, Betonbeelden en cadeau
artikelen 50% KORTING
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat
41, Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten

Te koop: 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.

Verloren medaillon (met foto en as
overledene) op maandag 28 juni tijdens
voetbalwedstrijd in centrum Horst of op
kermis in Grubbenvorst of Hegelsom.
Tel. 06 – 30 40 61 66.

Woonruimte te huur per 01-09-10,
geheel ingericht en gemeubileerd,
woonkamer, 2 slaapkamers, keuken,
douche, wc. Tel. 0478 - 69 24 56.

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

Ontdek TerugBlik.
Ruim 5.000 titels 2e hands boeken!
Veemarkt 7A Horst. www.terugblik.net

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06- 22 67 65 05

Bronboringen & Bronbemalingen

Tuinberegeningspompen

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

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

Niet lekker iN je vel?

Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?Kantoor Wagemans is gelieerd aan Administratiekantoren Van de Mortel & Partners B.V.

Bezoekadres:
kies voor couNselliNg!
De Cocq van Haeftenstraat 13

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

5864 BA Meerlo

Tel.: 0478 - 692 197
Fax: 0478 - 691 901
E-mail: info@kantoorwagemans.nl

www.ikzoekeencontainer.nl
ING: 67.08.99.089

tel. (077)
320 97
00
K.v.K. Eindhoven:
17100939
BTW nr.: 8128.71.911.B.01
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Wonen Horst zet gouden
huurders in het zonnetje
Mevrouw en meneer Van Enckevort wonen al ruim vijftig jaar aan de Jan van Eechoudstraat in Horst en zijn
daarmee gouden huurders van Wonen Horst.

winkel&bedrijf 07
Starters in de regio
Bedrijf

Kinderdagverblijf
Monki
Eigenaar Monique Hermans
Gerard Smuldersstraat 8
Adres
Plaats
America
Telefoon 06 20 21 60 78
E-mail
monique@
kdv-monki.nl
Website www.kdv-monki.nl
Sector
kinderopvang
Start
september 2009
Activiteiten
Kinderdagverblijf Monki staat
voor persoonlijke kinderopvang
op maat. Monki streeft naar
optimale zorg, aandacht en liefde

voor het kind. Doordat Monki zo
kleinschalig is, is er een makkelijke en open communicatie.
Doelgroep
Kinderen van 0 tot 4 jaar.
Onderscheidend vermogen
Er is een kleine groep van
maximaal zes kinderen, waardoor er altijd genoeg ruimte is
om te spelen. Daarnaast is er
altijd een vaste leidster, die zorgt
voor een snelle wenperiode voor
ouders en kind. Monki ligt dicht
bij de basisschool, bos en
speeltuin, waardoor ouders hun
kind op de fiets of te voet
kunnen brengen en halen.

Open dag Aardenhof
Op zorgboerderij Aardenhof in Sevenum loopt vee rond en er is een
moestuin en fruitboomgaard. Voor omstanders is het een doodgewone
boerderij. Maar de plek is veel meer. Woensdag was er een open dag
zodat geïnteresseerden konden bekijken wat er precies gebeurt op de
zorgboerderij.
Mevrouw en meneer Van
Enckevort zijn de eerste bewoners van
de woning. Ze keken, toen ze in 1960
de sleutel ontvingen, vanuit hun tuin
uit op het einde van de straat. Aan de
overkant lagen toen nog weilanden,
nu wonen ze tussen een heleboel
andere buurtbewoners.
In de vijftig jaar dat de familie aan

de Jan van Eechoudstraat woont, is de
woning met de tijd meegegaan. Waar
vroeger het kolenhok zat en de fietsen
van de kinderen stonden, is nu een
bijkeuken ingericht en waar vroeger
de auto geparkeerd stond is nu een
overkapping gemaakt. Mevrouw Van
Enckevort is daar erg blij mee: ”Zo kunnen we lekker veel buiten zitten.”

100den showmodellen met

50% KORTING!

Zorgboerderij Aardenhof is onderdeel van Aksent, een organisatie
die kinderen en jongeren met een
Autisme Spectrum Stoornis, ADHD,
PDD-NOS en normale begaafdheid in
de leeftijd van 5 tot 23 jaar begeleidt.
Op Aardenhof worden de
kinderen op woensdagmiddag opgevangen en binnenkort kunnen de
jongeren er ook op zaterdag terecht.
Ze mogen helpen met de verzorging
van kippen, eenden, geiten en ezels.
Verder kunnen ze tuinieren en eieren
rapen in de kippenren. Daarnaast is
er de mogelijkheid om te knutselen, klussen en kunnen ze spelletjes
spelen en sporten. Ze doen dit terwijl
ze omringd worden door andere
unieke kinderen. Op die manier

worden de kinderen gestimuleerd om
unieke mogelijkheden te ontdekken
en deze verder te ontplooien.
Op de boerderij in Sevenum werken allemaal gekwalificeerde medewerkers, die veel aandacht besteden
aan sociale vaardigheden.
Begeleidster Lies Geurts:
“Het accent ligt op het feit dat
een kind de unieke ‘ik’ kan zijn en
daarin de eigen kwaliteiten kan
versterken en nieuwe kwaliteiten
kan ontplooien, binnen een veilige
omgeving.” Ouders die nog interesse hebben om hun kind naar de
zorgboerderij te laten gaan of andere
ondersteuning willen, kunnen voor
informatie terecht op de site
www.aksent.nl.

EXQUISIT KOELKAST

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Als beloning voor vijftig jaar trouw
huurderschap zette Monique Regli,
woonadviseur van Wonen Horst,
mevrouw en meneer Van Enckevort
afgelopen donderdag in het zonnetje.
Ze verraste de gouden huurders met
een cadeaucheque ter waarde van
de maandelijkse huur en een boeket
bloemen.

MET OF ZONDER VRIESVAK, 85 CM HOOG
EN UITERAARD CARAVAN GESCHIKT
DOOR ZIJN BREEDTE VAN SLECHTS 48 CM.

OP=OP

om plaats te maken voor onze nieuwe collectie;
banken, fauteuils, eethoeken, slaapkamers,
tienerkamers, boxsprings, linnenkasten, etc……

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:

SLECHTS  139.00
home of electronics

CoenDers eleCtro KerKstraat 11 5961 GC Horst 077 3981388
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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.

Chrit Kersten
Koken met
Jan Cremers

In Sevenum ontmoet onze HALLO-verslaggever een mountainbiker die,
aan zijn gezicht te zien, er zojuist een tochtje op heeft zitten. Toch maar eens
even geïnformeerd waarom hij op een warme zondagochtend zich in het
zweet fietst. Deze week wordt Sevenummer Chrit Kersten ‘Geplukt’.

Er zijn meer parkeermogelijkheden nodig
in Sevenum

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.

De geboren en getogen
Sevenummer houdt van zijn dorp. Met
name de omgeving van de ‘Bengd’
waar hij geboren is en opgegroeide.
Volgens Kersten is dat zonder enige
twijfel het mooiste stukje natuurgebied
van Sevenum met het ‘Linderspedje’,
’t kapelke en de vele knotwilgen.
Is er misschien ook iets in Sevenum
dat hij graag anders zou zien? “Jawel
hoor, Sevenum heeft net als sommige
andere dorpen een parkeerprobleem.
Op drukke doordeweekse dagen en op
zaterdag is het erg moeilijk om in het
centrum een parkeerplaats voor je auto
te bemachtigen. Bij nieuwbouwplannen
zou men daar rekening mee moeten
houden door meer parkeergelegenheden aan te leggen,” meent Kersten.
Verder vindt hij het jammer dat er in
Sevenum veel oude karakteristieke pan-

Zomerse
frittata

van verse doperwten en munt
Benodigdheden: (4 personen)
30 gram ongezouten boter
1 kleine ui,
gehalveerd, in dunne ringen
250 gram verse doperwten
(of diepvries)
6 eieren
1 eetlepel gehakte
bladpeterselie
2 eetlepels gehakte munt
takjes munt voor de garnering
2½ eetlepel geraspte
Parmezaanse kaas
1 eetlepel olijfolie
Bereiding:
• smelt 20 gram boter op laag
vuur en bak de ui onder af en
toe roeren 10 minuten tot hij
zacht is, laat daarna afkoelen;
• kook de erwten gaar in water
met zout (2 minuten voor diepvries of 4 minuten voor verse).
Giet af, spoel onder koud water
en laat uitlekken;
• klop de eieren los met de
kruiden, Parmezaanse kaas,
zout en peper. Schep de ui en
erwten erdoor;
• verhit de olijfolie en de rest
van de boter op middelhoog
vuur in een anti-aanbakpan
met deksel van 25 cm doorsnee. Schenk het mengsel in
de pan en bak 3 min. zachtjes.
Duw de randen met een mes
terug zodat het vloeibare ei
eroverheen kan lopen en kan
stollen. Dek de frittata af en
bak ca. 4 min. op laag vuur
totdat de bovenkant gestold is;
• laat hem op een verwarmde
serveerschaal glijden, bestrooi
met munt en snijd in punten.
Deze frittata, is perfect als snelle
lunch of gemakkelijk avondmaal.
Serveer met wat aangemaakte
rucola.

Tip:
lekker als bijgerecht
voor de barbecue

creatieve job met veel vrijheden. In
het jaar 2000 ben ik mijn eigen bedrijf
gestart en dit bevalt prima,” zegt hij
terugkijkend.
In zijn vrije tijd fietst en wandelt
hij graag samen met zijn echtgenote.
Onderweg wordt dan regelmatig ergens
geluncht of een terrasje gepikt waarna
ze weer verder fietsen of wandelen. Iets
waar Chrit trots op is, is zijn keuken in
huize Kersten. “Ik vind het leuk om zelf
strakke en moderne meubels te ontwerpen en te maken. Zo heb ik bijvoorbeeld onze eigen keuken ontworpen en
geheel zelf gemaakt.”

Eenmaal in de tuinstoel krijg ik een
kopje koffie aangeboden en heeft Chrit
(48) zich omgekleed. “Mountainbiken
doe ik vrijwel elke zondagochtend met
een stel vrienden. Dat is heerlijk om te
doen waarbij we meestal de bossen in
en rond Horst aandoen,” aldus Kersten.
Chrit is gehuwd met Marianne (47)
en samen hebben ze twee kinderen,
Bram van 19 en Joris die 17 jaar oud is.
De Sevenummer heeft sinds 2000 een
eigen bedrijf in het leggen en schuren
van parketvloeren en tevens renoveert
hij bestaande trappen. Maar dat is niet

het beroep waarvoor Chrit geleerd had.
“In de beginjaren tachtig heb ik mijn
mts-diploma bouwkunde gehaald. Ik
wilde toen graag bij een architectenbureau gaan werken. Maar destijds zaten
we in een soortgelijke financiële crisis
als nu het geval is. Daar kwam nog
bij dat ik de militaire dienstplicht nog
moest vervullen. Een baan in de bouw
vinden was toen erg moeilijk. Na mijn
dienstplicht heb ik een aantal jaren
gewerkt in het snijbloemenbedrijf van
mijn ouders. Uiteindelijk ben ik in de
parketbranche terecht gekomen. Een
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HALLO van afgelopen week: de groenteman van de Wandeldriedaagse

Jan van Helden al joare zonder franje,
Zurgt vur lekker fruit, nae genne kastanje.
Appels ziën roëje,
Paprika’s die moëje,
Mar favoriet, de Wörtelkes ván Oranje!

In the picture deze week:
terug van weggeweest,
heerlijk en fris van smaak
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voor

proef het Franse platteland

Oplossing vorige week:

FOCACCIA volgens
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3 ZONNEBLOEMBROODJES

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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RIX LIMERICK

APPEL CITROENVLAAI

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.

9

den zijn gesloopt. Als het aan Chrit lag,
zouden de oude panden die Sevenum
nog rijk is, gerestaureerd worden.
De zon is inmiddels goed doorgebroken en het wordt alsmaar warmer.
Het vakantiegevoel komt opzetten
maar waar gaat de reis dit jaar naartoe?
“Al vele jaren gaan we in de zomer op
vakantie naar Oostenrijk. Aanvankelijk
samen met de kinderen maar de laatste
jaren weer met z’n tweeën. De boys
trekken tegenwoordig hun eigen plan
en gaan op vakantie met vrienden
en vriendinnetjes. Oostenrijk is een
fantastisch land, niet alleen in de winter
maar ook ‘s zomers. Je kunt er prachtige
wandelingen maken in de bergen,
lekker zwemmen en heerlijk genieten
van het eten. En Oostenrijk is een land
bij uitstek om te mountainbiken. Alleen
het weer is soms spelbreker. Dat is ook
de reden dat we nooit van tevoren iets
boeken. Pas als de weersvooruitzichten
goed zijn, pakken we onze spullen en
vertrekken we richting de Alpen,” aldus
de sportief ingestelde Kersten.
Chrit kijkt graag naar sport- en
actualiteitenprogramma’s. Hij volgt de
verrichtingen van het Nederlands elftal
met grote interesse en ziet Nederland
wereldkampioen worden. “Natuurlijk
wordt Oranje wereldkampioen. Met
zoveel Nederlandse vedettes, die het
verschil maken bij topclubs in Europa
kunnen we de titel niet mislopen.
We horen alvast bij de beste acht landen van de wereld. Laat Brazilië maar
komen,” klinkt het zelfverzekerd aan
het eind van het interview. Chrit Kersten
heeft er het volste vertrouwen in. Het
is tijd om te gaan want ik ben niet zo’n
voetbalfan.

TARTE CÉZANNE

origineel Italiaans recept

 1,00
 5,95
 2,05

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
1 juli 2010
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Welk afval wordt de komende
tijd opgehaald?
Vrijdag 2 juli
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling oud papier Grubbenvorst
(in Grubbenvorst wordt oud papier op
vrijdag ingezameld van 11.00 uur tot 18.00
uur)
Zaterdag 3 juli
• Inzameling oud papier Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst
• KCA gemeentewerken 10.00-14.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
(in Grubbenvorst wordt oud papier op
zaterdag ingezameld van 09.00 uur tot
12.00 uur)
Maandag 5 juli
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum-Noord
Dinsdag 6 juli
• Inzameling restafval omgeving
Grubbenvorst-Noord en Lottum-Zuid
Woensdag 7 juli
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg en Sevenum
• Inzameling GFT-afval Meerlo, Swolgen en
Tienray
Donderdag 8 juli
• Inzameling restafval Melderslo en HorstZuid
Vrijdag 9 juli
• Inzameling restafval America en
Griendtsveen
Zaterdag 10 juli
• Inzameling oud papier Griendtsveen,
Hegelsom, Kronenberg en Melderslo
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)

Afvalcontainers
De afvalcontainers dienen uiterlijk 07.00 uur
aan de openbare weg te staan.
Inzameling tuinafval
Iedere zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur
kan er door inwoners van de voormalige
gemeente Horst aan de Maas tuinafval
gebracht worden naar gemeentewerken,
Americaanseweg 43.

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. Als bewoner of organisatie
is het mogelijk om uw mening tijdens de raadscommissie kenbaar te maken aan de raadsleden
over een punt dat op de agenda staat.
en -voorbereiding van de nieuwe gemeente.
De commissieleden ontvangen een toelichting
op de huidige ontwikkelingen.

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.

De Commissie Samenleving vergadert op
maandag 12 juli 2010 vanaf 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis van Horst aan
de Maas.

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.

Verslag van de Commissie Samenleving
van 15 juni 2010

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.

Kringloopbedrijf De Cirkel failliet
Afgelopen vrijdag (25 juni 2010) is Kringloopbedrijf De Cirkel BV door de rechtbank
Roermond failliet verklaard.
In opdracht van de gemeente verzorgt
Kringloopbedrijf De Cirkel de inzameling van
overtollig huisraad in de voormalige
gemeente Sevenum. Op dit moment zijn
de gevolgen van het faillissement voor de
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Op de agenda staan de volgende punten:

“Van meet af aan” nieuw participatieplatform in oprichting
De voormalige gemeenten Horst aan de Maas,
Meerlo-Wanssum en Sevenum kenden eigen
participatie- en cliëntraden volgens de Wet
werk en bijstand (Wwb) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om tot een
nieuwe gezamenlijke participatievorm te komen
is daar in 2009 onderzoek naar gedaan. Begin
2010 zijn de bestaande raden opgegaan in
het nieuwe Participatie Platform Horst aan de
Maas (PPH). Ongeveer 30 tot 40 vrijwilligers
zijn actief betrokken bij de beleidsontwikkeling

Ontwikkeling programma voorliggende
voorzieningen Wmo
In het coalitieakkoord voor het nieuwe college
van B&W staat over de Wmo:
“Door te investeren in de ontwikkeling van
allerlei algemene en collectieve vormen van
maatschappelijke ondersteuning kunnen de
almaar oplopende kosten voor individuele
voorzieningen en professionele hulp in de hand
worden gehouden. Eetprojecten, mantelzorgprojecten, respijtzorg, (wijk-) vrijwilligersprojecten en vrijetijdsprojecten zijn daar voorbeelden
van. Het ingezette beleid (in eerste instantie via
projecten) wordt gemeentebreed geïmplementeerd en er worden budgetten gereserveerd.
Het scheppen van goede randvoorwaarden
en het stimuleren en waarderen van vernieuwende initiatieven kunnen bijdragen aan het
bevorderen van het zelfregisserende vermogen
van de individuele burger en de samenleving.
Ook dát is de Wmo”.
De commissie Samenleving ontvangt informatie over de uitgangspunten van de Wmo en
de huidige stand van zaken.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op maandag 12 juli 2010
vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!
Foto: Brendan v.d. Beuken

Foto
van de
week!

voortzetting van de dienstverlening nog
niet precies bekend. Zodra hierover meer
informatie beschikbaar is, wordt dit bekend
gemaakt in het gemeentenieuws en op de
gemeentelijke website.

Afwezigheid wethouder Ger van Rensch
In verband met vakantie vervalt het wekelijkse ‘inloopuurtje’ / spreekuur van 13.00-14.00 uur
van wethouder Ger van Rensch in de bibliotheek te Horst op vrijdag 2 juli, op vrijdag 9 juli
en op vrijdag 16 juli 2010.

‘Musical Emotions’: Een uitverkocht succes
voor Horst aan de Maas in schouwburg Venray!

Kortingsbonnen Kermissen
Lottum en America

Van 3 t/m 6 juli is er kermis in Lottum en van 4 t/m 7 juli in America. Om het extra leuk te maken
zijn er kortingsbonnen beschikbaar via de site www.kermiskorting.nl .

Foto: Robin van Mourik

Commissie Bezwaar
Openbare hoorzitting van de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten.
Op dinsdag 6 juli 2010 zal een vergadering
worden gehouden van de commissie voor de
behandeling van bezwaarschriften en klachten.
Deze commissie brengt advies uit over te
nemen besluiten op bezwaarschriften.
De hoorzitting wordt gehouden in het gemeentehuis te Horst (ingang via hoofdingang).

Om 18.30 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen weigering handhavend op
te treden tegen de huisvesting van buitenlandse
werknemers op het perceel Weltersweide 45 te
Horst.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie, mevr. drs.
M.A.M. Lenssen, tel. 077 - 477 93 79.

Bekendmakingen
Bouwergunningen
Aanvraag lichte bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om lichte
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Veranderen van de garage tot woonruimte op het perceel gelegen aan de
Zadelmakerstraat 1 te Sevenum, ingekomen d.d. 17 juni 2010.
• Veranderen en vergroten zitkamer en
bijkeuken op het perceel gelegen aan de
Americaanseweg 9 te Horst, ingekomen
d.d. 21 juni 2010.
• Plaatsen van reclame aan bestaande
luifel op het perceel gelegen aan de
Groenewoudstraat 33 te Horst, ingekomen
d.d. 22 juni 2010.
• Plaatsen van een overkapping op het perceel
gelegen aan de Wittenhorststraat 87 te
Horst, ingekomen d.d. 21 juni 2010.
• Het vernieuwen van een bestaande aanbouw op het perceel gelegen aan de St.
Josephstraat 16 te Horst, ingekomen d.d.
18 juni 2010.
• Het plaatsen van een terrasoverkapping
op het perceel gelegen aan de WillemAlexanderstraat 33 te Horst, ingekomen
d.d. 23 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:
• Vergroten van de woning op het perceel
gelegen aan de Burg. Van Leentstraat 17 te
Grubbenvorst, ingekomen d.d. 21 juni
2010.
• Het oprichten van een varkensstal op het
perceel gelegen aan de Broekhuizerdijk 53 te
Melderslo, ingekomen d.d. 22 juni 2010.
• Het vergroten/verbouwen (intern) van een
zeugenstal op het perceel gelegen aan de
Campagneweg 8 te Meterik, ingekomen
d.d. 23 juni 2010.
• Het veranderen van een machineberging
op het perceel gelegen aan de Weijweg 4 te
Melderslo, ingekomen d.d. 24 juni 2010.

Wie zijn wij?
De leden van de gemeenteraad van de
nieuwe gemeente Horst aan de Maas zijn
nu enkele maanden ofﬁcieel aan het werk.
In deze rubriek stellen wij deze leden
graag aan u voor.
Wekelijks maakt u kennis met enkele
gemeenteraadsleden. U ziet het gezicht,
u leest welke partij hij of zij vertegenwoordigt en aan de hand van een tekst volgt
een korte introductie.

Reguliere bouwvergunning
• Het oprichten van een woning met bijgebouw
op het perceel gelegen aan de Jaegerweg 10 te
Melderslo.
• Het vergroten van de basisschool
Megelsheim, op het perceel gelegen aan de
Mgr Jenneskensstraat 13 te Meerlo.
Lichte bouwvergunning
• Het dichtmaken van de carport, oprichten
van muren en ramen op het perceel gelegen
aan de Hoofdstraat 48A te Lottum.
• Het oprichten van een garage/berging op
het perceel gelegen aan de Schoolstraat 62 te
Horst.
• Het vergroten van een woonhuis op het
perceel gelegen aan De Meerweg 12 te
Kronenberg.
• Het oprichten van een afdak op het perceel
gelegen aan de Zegersstraat 44 te Horst.
• Het oprichten van een berging met overkapping op het perceel gelegen aan de van
Darthlaan 12 te Lottum.
• Het oprichten van een overdekt terras op het
perceel gelegen aan de Mgr Joostenstraat 5 te
Grubbenvorst.
• Het plaatsen van een tuinmuur op het perceel
gelegen aan de Alexanderstraat 5 te Meerlo.
• Het oprichten van een uitbouw op het perceel
gelegen aan de Pieter Belsstraat 54 te Horst.
• Het plaatsen van een overkapping op het
perceel gelegen aan de Struikheide 4 te
Grubbenvorst.
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 1 juli 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij
een besluit is betrokken kan ingevolge de
Algemene Wet Bestuursrecht daartegen bij
Burgemeester en Wethouders van Horst een
bezwaarschrift indienen binnen zes weken
na de dag van verzending van de betreffende
vergunning. Een bezwaarschrift schorst de
werking van de vergunning niet. De indiener
van een bezwaarschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen, dat vereist. Aan
het indienen van een dergelijk verzoek zijn
kosten verbonden.
Horst, 1 juli 2010.

Marcel Beelen
Frank Wintels

RAADSLID Essentie

RAADSLID CDA

NAAM: Marcel Beelen
WOONPLAATS: Melderslo
PARTIJ: CDA
EMAIL: m.beelen@horstaandemaas.nl
DAAR GA IK VOOR: Mijn aandacht gaat uit
naar het gezin en een aantrekkelijke leefomgeving voor de kernen en ik ga voor de
Melderslose gemeenschap. Daarnaast vind ik
het belangrijk om ondernemerschap en bedrijvigheid te stimuleren en te behouden.

NAAM: Frank Wintels
WOONPLAATS: Sevenum
PARTIJ: Essentie
EMAIL: f.wintels@horstaandemaas.nl
DAAR GA IK VOOR: Vanaf 2006 ben ik actief
in de gemeenteraad van Sevenum met het
doel om politiek leuker en eenvoudiger te maken. Ik heb namelijk een hekel aan alle overdreven regels in Nederland. Dit moet teruggebracht worden tot normale proporties. Die
missie wil ik graag bij Essentie in de gemeente
Horst aan de Maas voortzetten.

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 dakconstructie boven de
garage en schuur op het perceel gelegen aan
de Broek 12 te Sevenum, ingekomen d.d.
16 juni 2010.
• Het slopen van een bijgebouw/schuur
op het perceel gelegen aan de Past.
Jeukenstraat 11 te America, ingekomen
d.d. 24 juni 2010.
• Het slopen van asbest golfplaten van een
voormalige champignoncel op het perceel
gelegen aan de Melatenweg 13 te Horst
(reeds ingekomen 27 mei 2010).
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend:
(gewijzigde) Reguliere bouwvergunning
• Het verbouwen van een bedrijfsruimte op
het perceel gelegen aan de Heuvelstraat 14 te
Kronenberg.
Bovengenoemde bouwvergunning is
verstuurd op 1 juli 2010.

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

Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en) /
ontheffing(en)
De volgende aanvrage(n) evenementenvergunning zijn ontvangen:
Evenementenvergunningen
• Stichting Kindervakantiewerk Swolgen voor
het organiseren van kindervakantiewerk op
2, 3 en 4 september 2010 op en rondom het
sportpark Kerkebos te Swolgen;
• Stg. Vocalgroup Hoor’s voor het organiseren van een concert op 19 juli 2010 op het
Wilhelminaplein te Horst;
• O.J.C. Merlin voor het organiseren van
Electroshock op 14 augustus 2010 op het
terrein rondom Peschweg 1 te Meerlo;
• Kermiscommissie Broekhuizen voor het
organiseren van activiteiten tijdens de
kermis Broekhuizen op 27, 28, 29, 30 en 31
augustus 2010 op de Loswal te Broekhuizen;

Milieu
Bekendmaking beschikking maatwerkvoorschriften i.h.k.v. Activiteitenbesluit Wet
milieubeheer
Burgemeester en wethouders stellen maatwerkvoorschriften op. Deze maatwerkvoorschriften hebben betrekking op het lozen van

proceswater. In het belang van de bescherming van het milieu zijn aan de beschikking
maatwerkvoorschriften verbonden. Het
betreft de volgende beschikking:
Bedrijfsactiviteiten:Lozing proceswater
Aanvrager:
Aarts Conserven BV
Adres inrichting: Houthuizerweg 20,
Lottum
Datum aanvraag: 20 april 2010
Betreft:
WM 8.42 maatwerkvoorschriften
activiteitenbesluit
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 2 juli 2010
tot en met 12 augustus 2010. U kunt de
betreffende stukken inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de
openingstijden van het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00 uur en dinsdag tot en
met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.
Voor meer informatie of wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u
het beste contact opnemen met de heer
J. Huijs van team Vergunningen tel. 077 –
477 97 77.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de
inzage termijn een beroepschrift indienen
tegen deze beschikking. Een belanghebbende
kan geen beroep instellen, indien hem redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen
zienswijzen naar voren heeft gebracht over
de ontwerpbeschikking. De milieuvergunning treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Dit geldt niet wanneer iemand
in de beroepstermijn beroep instelt en tevens
vraagt om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening
kunt u indienen wanneer u beroep heeft ingesteld. Voorwaarde voor het toekennen van
een verzoek om voorlopige voorziening is dat
er sprake is van “onverwijlde spoed“. Dit wil
zeggen dat de situatie niet toelaat dat kan
worden gewacht op de definitieve uitspraak
op het beroepschrift.
Als u beroep wilt instellen dan moet u het
beroepschrift richten aan de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus
20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. De voorlopige voorziening moet u vragen bij de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor het behandelen van het beroep
en het verzoek om voorlopige voorziening
zijn kosten verbonden. Voor verdere
informatie hierover kunt u terecht bij de
Raad van State, tel. (070) 4264251, www.
raadvanstate.nl.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn tevens vanaf 2 juli 2010 te raadplegen
op onze website, www.horstaandemaas.nl en
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende deze periode van zes weken kunnen ten aanzien van het ontwerpbesluit tot het
nemen van een projectbesluit mondeling of
schriftelijk gemotiveerd zienswijzen worden
ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 6005, 5960 AA Horst.
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening en ontwerpbesluit reguliere bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas zijn voornemens om met toepassing van
artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening (Wro)
ontheffing te verlenen van het bepaalde in het
bestemmingsplan ‘Buitengebied Sevenum’,
voor het plaatsen van een garage/berging ter
vervanging van een te slopen bijgebouw op het
adres Steeg 6, 5975 CE Sevenum, kadastraal
bekend Sevenum, sectie R, nummer 195.
De aanvraag om reguliere bouwvergunning
voldoet aan de criteria vermeld in artikel 4.1.1., lid 1, sub a Besluit ruimtelijke ordening (Bro) om met toepassing van artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening (Wro) ontheffing te
kunnen verlenen.
Het ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en bouwvergunning en alle daarop betrekking hebbende stukken ligt overeenkomstig
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 1 juli 2010 tot en met 11
augustus 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.
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 uitbreiding van de woning op het perceel
Meerweg 1 te Kronenberg. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Sevenum, sectie
G, nr. 3201.

Horst, 1 juli 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Wet ruimtelijke
ordening
Ontwerp- projectbesluit ex. artikel
3.10 Wet ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas maken bekend
dat zij voornemens zijn middels het nemen
van een projectbesluit ex artikel 3.10 Wet
ruimtelijke ordening medewerking te verlenen aan de realisatie van een seniorenwoning op het perceel aan de Maasbreeseweg
35 in Sevenum op het perceel kadastraal
bekend als gemeente Sevenum, sectie L, nr.
1708.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
ligt het ontwerpbesluit met de bijbehorende
stukken met ingang van 2 juli 2010 (tot en
met 12 augustus 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.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht ligt
het besluit met de bijbehorende stukken met
ingang van 2 juli 2010 (tot en met 12 augustus
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.
Binnenplanse ontheffing ex. artikel
3.6, lid 1 sub c Wro en reguliere bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas hebben met toepassing van artikel 3.6,
lid 1, sub c van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) ontheffing en bouwvergunning verleend
van het bepaalde in de partiële herziening
bestemmingsplan ‘Buitengebied’ ten behoeve
van de aanvraag om bouwvergunning van A.
Janssen voor het bouwplan op de percelen
kadastraal bekend gemeente Meerlo, sectie H,

nummers 576, 679 en 680, betrekking hebbend op het bouwen van een bedrijfsgebouw
aan de Heesweg 9 te Meerlo;
De aanvraag om reguliere bouwvergunning,
tevens verzoek om ontheffing, voldoet aan
het bepaalde in artikel 2.02, lid 6.A van het
geldende bestemmingsplan om met toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub c Wro ontheffing van het bestemmingsplan te kunnen
verlenen. De procedure is met afdeling 3.4
Awb voorbereid (de Uniforme Openbare
Voorbereidingsprocedure).
Het besluit tot verlening van de ontheffing en
bouwvergunning en alle daarop betrekking
hebbende stukken liggen met ingang van 1 juli
2010 tot en met 11 augustus 2010 voor belanghebbenden tijdens de kantooruren ter inzage
in het gemeentehuis van de gemeente Horst
aan de Maas, Wilhelminaplein 6 te Horst.
Indien een belanghebbende zich niet kan
verenigen met bovengenoemde beslissing tot
vaststelling van het ontheffingsbesluit en tot
verlening van de bouwvergunning kan binnen
6 weken na de dag van verzending van dit besluit (30 juni 2010) een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Roermond,
sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond. Enkel belanghebbenden die hun
zienswijze hebben kenbaar gemaakt tegen het
ontwerpbesluit of die aantonen redelijkerwijs
niet in staat te zijn geweest hun zienswijze
kenbaar te maken kunnen beroep instellen.
Het indienen van een beroepschrift schort
de werking van het besluit niet op. Indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist, kan gelijktijdig met het
indienen van een beroepschrift een verzoek
om voorlopige voorziening worden ingediend
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
Ontwerp- besluit ex. artikel 3.6 Wet
ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend dat er een
verzoek om medewerking te verlenen aan een
ontheffing kleinschalige horeca is ontvangen
van de fam. Hoek, voor het toestaan van kleinschalige horeca op het perceel Meerlosebaan
22 te Grubbenvorst, kadastraal bekend gemeente Grubbenvorst, sectie L, nr 268/269.
Wij zijn voornemens medewerking te verlenen
aan de realisatie van dit voornemen door
middel van het nemen van een ontheffing op
grond van artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening
(Wro).
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht ligt
het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken met ingang van 2-7-2010 t/m 13 augustus
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 ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn tevens vanaf 2-7-2010 t/m 13 augustus 2010 te raadplegen op onze website, www.
horstaandemaas.nl.
Gedurende deze periode van zes weken kunnen ten aanzien van het ontwerpbesluit tot
het nemen van een binnenplanse ontheffing
mondeling of schriftelijk gemotiveerd zienswijzen worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 6005,
5960 AA Horst.
Vooraankondiging voorbereiding
projectbesluit IJssalon Passi te Horst
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas geven op grond van artikel 1.3.1 van
het Besluit ruimtelijke ordening, kennis van
haar voornemen om een projectbesluit ex
artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening voor
te bereiden voor de nieuwbouw van IJssalon
Passi, gelegen aan het St. Lambertusplein 10a
te Horst.
Er is gekozen voor een projectbesluit wegens
de schorsing van het bestemmingsplan ‘St.
Lambertusplein 10a te Horst’ door de Raad
van State bij uitspraak d.d. 11 mei 2010.

Stukken met betrekking tot dit voornemen
liggen niet ter inzage. Evenmin kunnen
tegen dit voornemen zienswijzen worden
ingebracht.
Wij zijn voornemens dit voornemen overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht jo. Artikel 3.11 van de Wet
ruimtelijke ordening voor te bereiden.
Dan zal een nieuwe publicatie plaatsvinden,
waarin ook bekend wordt gemaakt wanneer
en waar het ontwerpbestemmingsplan ter
inzage ligt, wie daartegen op welke wijze
zienswijzen kan indienen en binnen welke
termijn die zienswijzen ingediend moeten
worden.
Deze kennisgeving wordt tevens op de gemeentelijke website bekend gemaakt. (www.
horstaandemaas.nl).
Ontwerpbestemmingsplan
‘woningbouwlocatie Roathweg te
Broekhuizenvorst’.
Aan de Broekhuizerweg 20 te
Broekhuizenvorst was voorheen een
glastuinbouwbedrijf gelegen. De gemeente
heeft in 2007 deze gronden verworven. De
glasopstanden zijn afgebroken en de locatie
wordt nu herontwikkeld tbv woningbouw.
Hierbij wordt de voormalige bedrijfswoning
herbestemd als burgerwoning en wordt één
vrijstaande woning direct bestemd. Voor het
overige deel van het plangebied is een uit te
werken woonbestemming opgenomen, ten
behoeve van het volgende programma (maximaal 19 woningen):
- 3 tot 7 vrijstaande woningen;
- maximaal 6 twee-aan-één gebouwde woningen;
- maximaal 10 starterwoningen of 8 levensloopbestendige woningen.
Ten behoeve van deze ontwikkeling is een
ontwerpbestemmingsplan opgesteld.
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas maken bekend dat met ingang van
dinsdag 6 juli 2010 voor de duur van zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘woningbouwlocatie Roathweg te Broekhuizenvorst’
ter inzage ligt.
Het plan ligt op de gebruikelijke openingstijden ter inzage in de informatiehoek van het
gemeentehuis (Wilhelminaplein 6 te Horst).
De openingstijden van de informatiehoek
zijn van maandag 09.00-12.00 uur en van
14.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van
09.00-12.00 uur en van 14.00-17.00 uur.
Daarnaast wordt het ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd op de website www.
horstaandemaas.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de hiervoor genoemde termijn
kan een ieder schriftelijk of mondeling
een zienswijze indienen. Wij ontvangen
uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk. U
kunt deze richten aan Burgemeester en
Wethouders van Horst aan de Maas, Postbus
6005, 5960 AA Horst onder vermelding van
‘zienswijze woningbouwlocatie Roathweg
te Broekhuizenvorst. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met de afdeling
Ruimte (077- 4779 777).
Horst, 1 juli 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Verkeersmaatregelen Grubbenvorst tijdens OLS
Komend weekend wordt in Grubbenvorst het Oud Limburgse Schuttersfeest (OLS) georganiseerd. Om dit evenement zo optimaal
mogelijk te laten verlopen worden een aantal (verkeers)maatregelen genomen zoals het afsluiten van wegen, parkeerverboden en andere
veiligheidsmaatregelen.
Optochtroute
Een belangrijk onderdeel van het OLS is de
historische geüniformeerde optocht. Vanaf
het feestterrein zal de optocht via de door het
Ministerie van Defensie gerealiseerde overbrugging over het spoor naar de Bisweide
lopen en via de volgende route door de straten
van Grubbenvorst trekken: De Bisweide –
Asterstraat – Burgemeester van Kempenstraat
– Past. Zegersstraat – Kloosterstraat –
Baersdoncklaan – Leliestraat – De Bisweide.
De defensiebrug mag alleen gebruikt worden
door de schutterijen en niet door de toeschouwers.
Aan- en afvoer route verkeer
Voor de aan- en afvoer van de verkeersstromen
is een verkeersplan opgesteld. De verkeersroute naar de parkeerterreinen bij het feestterrein
zal via de volgende route lopen:
A73 naar afslag 11 (Horst-Melderslo) –
Meldersloseweg – Venloseweg – Horsterweg
– Californischeweg.
Bij de parkeerterreinen en op enkele belangrijke
punten op kruispunten op de aanvoer-route
zullen verkeersregelaars worden ingezet. De
Californischeweg tussen spoorwegovergang en
Meerlosebaan zal op zondag 4 juli van 7.00 uur
tot ca. 23.00 uur afgesloten zijn voor verkeer
(m.u.v. fietsers). Op de genoemde aan- en
afvoerwegen maar ook op een aantal andere
wegen naar de parkeerterreinen zullen parkeerverboden worden ingesteld.
Verkeer van en naar het dorp Grubbenvorst zal
worden omgeleid via Lottum-Melderslo en via
de Venloseweg. De “knip” in de Venloseweg
zal die dag open zijn voor alle verkeer. Het veer
tussen Grubbenvorst en Velden zal die nacht
varen tot 01.00 uur ’s. Ook na het concert van
Rowwen Hèze zullen in de nacht van 2 op 3 juli
extra overtochten verzorgd worden van 01.00
uur tot 02.00 uur.
Openbaar vervoer
Busreizigers dienen er rekening mee te houden
dat door de festiviteiten de bus niet de normale
route kan rijden en een aantal haltes die dag
buiten gebruik zullen zijn. De bus maakt die
dag gebruik van de route via de Venloseweg Lottumseweg. U kunt die dag geen gebruik maken van de haltes Molenveld, Baersdoncklaan
en Schoolstraat.
Optochtroute
De optochtroute zal op zondag 4 juli vanaf 9.00
uur afgesloten zijn voor alle verkeer. Deze afzetting blijft in stand tot het einde van de optocht
om ongeveer 18.00 uur. Dit houdt feitelijk in
dat verkeer van en naar de binnen de afsluiting
gelegen woningen niet mogelijk is. Tot 09.00 uur
is het nog mogelijk om het gebied te verlaten.
Als u die dag uw auto nodig heeft dan moet u
deze dus vóór 09.00 uur buiten het afgesloten
gebied plaatsen. Wij verzoeken bewoners van

het gebied aan de optochtroute en het tussengelegen gebied om (indien van toepassing) hier
bij het maken van afspraken voor bijvoorbeeld
maaltijdvoorziening of thuiszorg alvast rekening
mee te houden. Indien dit niet mogelijk is en
u toch op 4 juli - bijvoorbeeld in het kader van
verzorging - afhankelijk bent van bereikbaarheid met de auto dan verzoeken wij u dit vooraf
te melden. U kunt dit doen via de heer Peter
Wagemans van de werkgroep Verkeer, telefoonnummer 06 – 52 40 67 32.
Op de wegen van de optochtroute zal op zondag 4 juli een parkeerverbod worden ingesteld.
Dit verbod is geldig voor de gehele openbare
ruimte, dus ook voor eventueel aanwezige
parkeerhavens.
Afsluiting overige wegen
Daarnaast zullen er vanwege de veiligheid voor
fietsers en voetgangers en vanwege het sturen
van de verk eersstromen een aantal wegen
afgesloten worden voor verkeer. Ook de wegen
en paden welke in het schootsveld liggen, zullen afgesloten worden voor alle verkeer, incl.
fietsers en voetgangers.
In de bijlage van deze brief is een overzicht
opgenomen van de verkeersmaatregelen welke
getroffen worden.
OLS weekend 2 t/m 4 juli 2010.
Parkeerverbod
Aan- en afvoerwegen: (2 juli 7.00 uur tot 5 juli
17.00 uur)
• Californischeweg. (beide zijden),
Californischeweg (vanaf viaduct A73) en kruising Californischeweg-Meerlosebaan
• Meerlosebaan (beide zijden), tussen
Californische weg en Witveldweg
• Meerlosebaan (beide zijden), tussen
Californische weg en Meerlosebaan (zandweg)
• Meerlosebaan (beide zijden), tussen
Californische weg en P2 (materiaalwagens)
• Lovendaal (beide zijden), tussen Witveldweg
en Californischeweg
• Lovendaal (beide zijden), tussen verbindingsweg Lovendaal en Witveldweg
• Witveldweg (beide zijden), tussen
Meerlosebaan en Parallelweg
• Parallelweg. (beide zijden), tussen
Kloosterstraat en ca. 200 mtr. voorbij
Broekeindweg
• Steegakkerweg, tussen rotonde Lottumseweg
en kruising Steegakkerweg - Irenestraat
• Irenestraat (Oostelijke zijde), tussen
Ursulineweide en Lottumseweg
Optochtroute: (4 juli 7.00 uur - 19.00 uur)
• De Bisweide (beide zijden), tussen Leliestraat
en kruispunt Bisweide-Asterstraat
• Asterstraat (beide zijden, inclusief parkeerhavens), tussen Bisweide en Burgemeester van
Kempenstraat

• Burgemeester van Kempenstraat (beide zijde,
inclusief parkeerhavens), tussen kruispunt
Asterstraat -Burg. Van Kempenstraat en
Pastoor Zegersstraat
• Pastoor Zegersstraat (beide zijden), tussen Burgemeester van Kempenstraat en
Kloosterstraat
• Kloosterstraat (beide zijden), tussen Pastoor
Zegersstraat en rotonde KloosterstraatBaersdonklaan.
• Baersdoncklaan (beide zijden), tussen rotonde
Kloosterstraat- Baersdonklaan en kruising
Leliestraat -Baersdoncklaan
• Leliestraat (beide zijden), tussen
kruising Leliestraat- Baersdoncklaan en
Bisweide.
Afsluitingen:
Optochtroute: (4 juli 7.00 uur - 19.00 uur)
• Burgemeester van Kempenstraat (t.h.v
Brandakkerweg)
• Tuinhaversveld (t.h.v. Land van Kessel)
• Middelreuvelt (t.h.v. huisnr 11)
• Baersdoncklaan (t.h.v. Burgemeester
Gielenstraat)
• Burgemeester Termeerstraat (t.h.v.
Burgemeester Gielenstraat)
• Pastoor Zegerstraat (t.h.v. Burgemeester
Gielenstraat)
• Pastoor Thijssenstraat (t.h.v. Burgemeester
Gielenstraat)
• Kloosterstraat (t.h.v. Jan Linders)
• Julianastraat (t.h.v. Mgr. Joostenstraat)
• Beatrixstraat (t.h.v. Mgr. Joostenstraat)
• Wilhelminastraat (t.h.v. Mgr. Joostenstraat)
• Baersdonklaan (t.h.v. Schoolstraat)
• Pastoor Vullingsplein (t.h.v. Pastoorstraat)
N.B.: Irenestraat en Schoolstraat blijven vrij voor
bereikbaarheid La Providence.
Overige wegen: (2 juli 7.00 uur tot 5 juli
17.00 uur)
• Californischeweg (t.h.v. Meerlosebaan)
• Meerlosebaan t.h.v. parkeerplaats
• Californischeweg (t.h.v. Lovendaal)
• Parallelweg (t.h.v. inrit parkeerplaats)
• Lovendaal (t.h.v. verbindingsweg LovendaalWitveldweg)
Schootsveld (inclusief gesloten verklaring voor
voetgangers): (2 juli 7.00 uur tot 5 juli 17.00 uur)
• Meerlosebaan (t.h.v. parkeerplaats materiaalwagens)
• Meerlosebaan (t.h.v. zandpad, verlengde
Burgemeester van Kempenstraat)
• Meerlosebaan (t.h.v. zandpad verlengde oude
voetgangersoversteekplaats spoor)
• Meerlosebaan (overige wandel - en zandpaden richting schootsveld)
• Sint Jansweg (t.h.v. zandpad, direct rechts na
spoorwegovergang)
• Brandakkerweg (t.h.v. spoorwegovergang
Burgemeester van Kempenstraat alle
wegen m.u.v. richting Burgemeester van
Kempenstraat

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

Bad

Beide baden
Zwangerschapszwemmen
Recreatiebad

Vrijdag
12.00-13.30
18.30-21.30

Beide baden
Recreatiebad

Zaterdag
14.00-18.00

Beide baden

Zondag
11.00-15.00

Beide baden

Maandag
09.30-11.30
09.30-10.15
11.00-13.30

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

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

Beide baden
Beide baden
Trimzwemmen
Beide baden

Woensdag
07.30-08.30
09.00-09.45
12.00-15.30

Beide baden
Aqua-varia
Beide baden

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

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

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

D66 staat voor goede en duidelijke
informatie over de komende bezuinigingen
De verkiezingen zijn achter de rug. De burgers hebben hun mening
gegeven. Er wordt nog steeds veel nagepraat, maar ook vooruit gekeken.
De grote vraag is hoe deze uitslag vertaald zal worden in een coalitie en
een regeerakkoord.
Op dit moment is het nog niet
duidelijk of we door de kat of door de
hond gebeten zullen worden, maar
wel is duidelijk dát we gebeten zullen we worden! Elke coalitie zal fors
bezuinigen op het gemeentefonds en
dat betekent minder inkomsten voor
de gemeente. De belangrijkste vraag
is hoe de pijn voor de gemeente, de
verenigingen en de burgers zoveel
mogelijk beperkt kan worden.

LUIKSE
MARKT IN
WANSSUM
ZONDAG
4 JULI
VAN 09.00 - 17.00 UUR

• keigezellig evenement
voor jong en oud
• oude en gebruikte spullen
• GRATIS diverse attracties
• live muziek

Entree  2,50

Kinderen t/m
12 jaar GRATIS

Meer info:
Eric van Aerle - 0492-525483

Eerder heeft de coalitie aangegeven
dat de bezuinigingen niet ten koste
zullen gaan van de dienstverlening
en ook dat de lasten voor de burgers
en bedrijven niet verhoogd zullen
worden.
D66 vreest dat deze beloftes niet
nagekomen zullen worden, maar
het is een beetje te gemakkelijk om
dan weer te praten van “gebroken
beloftes”, zoals in de verkiezingstijd.

De besprekingen over de bezuinigingen
beginnen volgende week en de besluitvorming zal waarschijnlijk na de zomer
worden afgerond. De inbreng van D66
zal daarbij gebaseerd zijn op hetgeen
in ons verkiezingsprogramma stond en
de informatie die wij rechtstreeks van
u krijgen.
Daarnaast hecht D66, zoals bekend,
veel waarde aan openheid en duidelijke informatie naar de burgers. Dus
naast de inhoudelijke inbreng zullen
wij dan ook aandacht vragen voor een
open en transparante besluitvorming
en voor open en duidelijke informatie
naar de burgers.

Burgers hebben recht op heldere
informatie en D66 zal zich ervoor
inzetten om dat te realiseren.
Zoals elke eerste zaterdag van de
maand, zitten wij aanstaande zaterdag 3 juli van 11.00 uur tot 12.00 uur
in de bibliotheek van Horst weer klaar
met een kopje koffie om met u nog
even na te praten over de verkiezingen en vooral om te praten over
komende bezuinigingen en allerlei
andere gemeentelijke zaken en de
standpunten van D66.
Henk Kemperman, fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas

Het restaurant waar u kunt genieten van originele
Italiaanse gerechten en onze exclusieve pizza’s

Proef ook onze specialiteiten
met asperges
en huisgemaakte pasta’s
Reserveren gewenst

Voor meer info bel ons op 077-3989089
of kijk op onze website www.larondine.nl

La Rondine - Meterikseweg 84 - Horst

Bespreking Poll week 24

Eigenaren moeten er alles aan doen om te zorgen dat hun huisdieren
anderen geen overlast bezorgen
De poll van week 24 was misschien teveel een open deur. Op vier procent
na waren alle stemmers het er over eens dat eigenaren van huisdieren alles
in het werk moeten stellen om ervoor te zorgen dat hun huisdieren anderen
geen overlast bezorgen. Peter uit Sevenum gaf in een reactie aan dat hij wel
kan begrijpen dat mensen die last hebben van katten van alles proberen om
deze huisdieren te verjagen. “Als een kat eenmaal een vis uit een vijver heeft

gehaald en weet dat er nog meer vissen in de vijver zwemmen komt deze zeer
zeker terug. Het mag niet zo zijn dat een katteneigenaar de kat vrij rond laat
lopen en dat anderen kosten moeten maken om hun tuin of vijver katvrij te
maken. Honden mogen ook niet vrij rond lopen. Zelf heb ik ook veel last gehad
van katten en ik heb via de gemeente de dierenambulance een kattenval laten
plaatsen in mijn tuin. Daar zijn meerdere zwerfkatten mee gevangen.”

Schade voor boeren door extreme weersomstandigheden behoort tot de risico’s van het vak
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De hittegolf van deze week zorgt niet alleen voor problemen bij ouderen en
mensen met een slechte gezondheid, maar ook bij tuinders. Omdat het weinig
heeft geregend, zijn zij genoodzaakt om hun gewassen op het veld te besproeien. Vaak zijn er bij de akkers geen grondwaterpompen beschikbaar en moeten
de boeren het water uit beken en sloten halen. Het waterpeil is de afgelopen
tijd echter zover gezakt dat Waterschap Peel en Maasvallei een verbod heeft
ingesteld voor het beregenen van akkers met oppervlaktewater. De betreffende

boeren worden hierdoor gedupeerd. Sowieso zijn boeren die hun groenten
op akkers telen vaak in strijd met het weer. Dan regent het teveel of juist te
weinig, dan gaan gewassen verloren door een lange winter of brengen grote
hagelstenen veel schade toe. Behoren dit soort situaties nou tot de risico’s van
het vak of moet de lokale en landelijke overheid er alles aan doen om ervoor te
zorgen dat de boeren hun werk kunnen doen, ondanks een nog verder dalend
waterpeil?

Cactus
Column

Oranje

Wat zou het leven zijn
zonder voetbal? Er gaat tegenwoordig geen dag voorbij of er
wordt een luie stoel voor de
buis geïnstalleerd, de krant aan
de kant gegooid en een goed
glas gepakt. En dan begint voor
miljoenen mensen de spanning
en sensatie die ze in de rest van
het jaar zo hopeloos moesten
ontberen. Natuurlijk is het voor
het Nederlands elftal van groot
belang dat ze er wel iets van
terechtbrengen op de groene
mat.
In deze tijd van economische recessie en vooral,
politieke goocheltrucs moet er
toch iets zijn dat de mensen op
andere gedachten kan brengen.
Voetbal, van kleine clubs tot
Eredivisie is in Nederland al
sinds jaar en dag een begrip
maar het WK slaat alles met
stukken. De Oranje versieringen
van straten, winkels en gewone
particuliere huizen is leuk om te
zien en geeft een bepaalde
blijk van verbondenheid. Het
enorm grote televisiescherm op
het Wilhelminaplein is een
gouden greep. Dat intussen in
Den Haag politici worstelen met
de vraag hoe of Nederland
geregeerd moet worden zal
éven buiten de orde zijn, hoe of
WIJ het er in de volgende ronde
vanaf brengen is belangrijker!
De liters bier die tijdens de
wedstrijden worden ingenomen
laten in elk geval een prettige
smaak achter. Het nieuws uit
Horst-Centrum was intussen het
bericht dat het jarenlang
leegstaande AH pand was
verkocht. Volgens de Limburger
zal er een “food-firma” in
worden gevestigd, in goed
Nederlands, een levensmiddelenbedrijf dus. Er wordt wel
gevraagd om een tweede in/
uitgang aan de achterzijde.
Maar dat zal niet lukken want
dan komen Hema, Kruidvat, etc.
uiteraard ook met hun
verlangens op tafel. Dus alles
zal volgens goed Horster
gebruik op de lange baan
worden geschoven. Buitenspel
staan is niet alleen aan voetballers voorbehouden! Intussen
is de volgende wedstrijd al
weer gestart en heeft Cactus
even andere bezigheden!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 25) > De Floriade interesseert me niet > eens 51% oneens 49%
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Exposities bij
Galerie Judy Straten
Galerie Judy Straten bereidt zich
voor op de zomer. Daarom presenteert
een groep kunstenaars enkele kunstwerken in de galerie. Vaste artiesten
zoals Ellen Urselmann, Sjaak Korsten,
Lenneke van der Goot, Iris Frerichs,
Anne von Freyburg, Nanon Morsink en
Roel Sanders werken mee aan deze
speciale expositie, waarbij veel verschillende werken samen voor een mooie
variatie kunstwerken zorgen.
Ook wordt er alvast een tipje van
de sluier gelicht van de nieuwe stijl die
in de galerie te zien zal zijn: Fashion,

before it becomes wearable.
Behalve vaste kunstenaars werkt
ook nieuw talent aan de zomerexpositie
mee. Pascal Smelik presenteert zijn
kaarsrechtserie, gebaseerd op kaarsvet.
Hiermee is hij afgestudeerd aan de
Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.
De opening is vrijdag van 19.00
tot 22.00 uur in de galerie aan de
Schoolstraat 7 te Horst. De expositie is
te zien van 2 juli tot 5 september, van
woensdag tot en met vrijdag van 11.00
tot 17.00 uur en in het weekend van
13.00 tot 17.00 uur.

Honingslingeren
in ’t Zoemhukske
De imkers van praktijkcentrum
’t Zoemhukske geven een demonstratie honingslingeren. Hierbij verzamelen de imkers de honing door de raten
waarin de bijen hun honing opslaan
handmatig met een slinger rond te
zwaaien. De honing uit de raten wordt
tegen de wanden geslingerd en door
een zeef belandt deze in emmers. Dit
honingslingeren wordt zondag 4 juli
tussen 14.00 en 16.00 uur voor het
publiek gedaan. ’t Zoemhukske ligt
aan de Kasteellaan 3 in Horst.

Tentoonstelling van
cursisten de
Kantfabriek

Lomitel Zuid B.V. is een jong en
dynamisch bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerpen, aanleggen, monteren en onderhouden
van coax-, koper- en glasvezelnetwerken. Met ons team van 45
medewerkers voeren wij voor onze
opdrachtgevers werkzaamheden uit
in Limburg en Noord-Brabant.

Wij zijn voor onze vestiging in Horst op zoek naar:

•
•
•
•
•

Kabeltelevisie monteurs;
Glasvezel-monteurs;
ICT-monteurs;
Grondwerkers voor de aanleg van kabeltelevisie- en glasvezelnetwerken;
Minigraver-machinist.

Functie-eisen:
• LBO/MBO werk- en denkniveau met als differentiatie Telecom / Telematica;
• Rijbewijs B is een vereiste en BE is een pré;
• Schoolverlaters bieden wij ook kansen.
Wij bieden u:
• Een goede salariëring;
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Een bedrijfswagen wordt ter beschikking gesteld;
• Voor jonge medewerkers zonder E rijbewijs bestaat de mogelijkheid
om dit te behalen op kosten van Lomitel Zuid B.V.;
• Scholingsmogelijkheden.
Voor vragen over deze vacature kunt u contact opnemen met Dhr. R. Perriëns
op onderstaande wijze: Tel.: 0475-410461, e-mail adres: info@lomitel.nl,
internet: www.lomitel.nl
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan Lomitel Zuid B.V.,		
t.a.v. de Directie, postbus 235, 6100 AE Echt.

ZOMERLESSEN
BODY-FIT & ZUMBA
Gedurende de zomer is iedereen van harte welkom om sportlessen te volgen.
Je betaalt per les, dus geen kaart/abonnement of aanmelding nodig!
Maandag (5, 12, 19 en 26 juli en 2 augustus)
09:30 Body-Fit M • 19:00 Body-Fit M • 20:00 ZUMBA FITNESS
Dinsdag (6, 13, 20 en 27 juli en 3 augustus) 20:00 ZUMBA FITNESS
Woensdag (7,14, 21 en 28 juli en 4 augustus)
19:30 Body-Fit M • 20:30 ZUMBA FITNESS
Kosten per les E 6,00
Feesterij en Danserij Froxx Venrayseweg 116, 5961 AJ Horst
tel: (077) 4770111 www.froxx.nl . A73 afrit 10

Museum de Kantfabriek
exposeert tot 4 augustus de
kunstwerken van de cursisten
aan de masterclass van Frans
Megens. De kunstenaar gaf de
masterclass ‘Van idee naar beeld’ om
beeldinhoudelijk tot verdieping te
komen. De cursisten zijn gevorderden
in een techniek met flexibele
materialen en dit zal te zien zijn in
de expositie. Het museum in Horst is
gevestigd aan de Americaanseweg 8
en is geopend van dinsdag tot en
met zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Toon Kortoomsmaand in de Peel
De Peel staat in de maand juli in het teken van schrijver Toon Kortooms.
Deze schrijver groeide op in de Peel en in zijn streekromans, zoals Help de
dokter verzuipt of Beekman en Beekman, speelde het gebied een belangrijke rol. In de Toon Kortoomsmaand kunnen mensen aan activiteiten en
evenementen deelnemen waarin de schrijver en de Peel centraal staan.
Meerlonaar Jan Koppes exposeert
in de bibliotheek van Deurne een groot
deel van zijn Toon Kortooms-verzameling. Die bestaat uit onder andere 400
boeken, tijdschriften, krantenknipsels,
brieven, dvd’s en posters. Zijn liefde
voor Kortooms is begonnen in 1967.
Na aankoop van het boek Beekman en
Beekman was Koppes verkocht. Koppes
is nog steeds op zoek naar bijzondere exemplaren. Jan Koppes: “Wat
ik probeer te krijgen is van elk boek
de eerste druk in de beste kwaliteit
en het liefst gesigneerd. Daarnaast
probeer ik zoveel mogelijk verschillende uitvoeringen te verzamelen en
ook oude tijdschriften, krantenknipsels
en brieven.”
Naast de expositie is er voor
fietsers de route ‘Met de Beekmannen
op stap’ uitgezet, die de rijder naar
Griendtsveen en Helenaveen voert, ter-

wijl er onderweg veel te zien, beleven
en proeven is. Ook worden er wandeltochten gehouden om bijvoorbeeld de
belangrijke plekken uit de boeken van
Kortooms te zien. Maar er zijn ook GPSwandelarrangementen, voorleesmiddagen, een autotocht en tentoonstellingen. Voor groepen zijn ook speciale
arrangementen gemaakt.
Behalve al deze bijzondere activiteiten wordt mensen ook aangeraden om
het Toon Kortooms Park te bezoeken.
Op de plek waar Kortooms door zijn vader is grootgebracht, ligt een museum,
een theetuin en het Blote Voetenpad.
Op donderdag 1 juli om 16.00 uur vindt
daar de officiële aftrap van de Toon
Kortoomsmaand plaats. De start wordt
bijgewoond door de weduwe van Toon
Kortooms en haar twee dochters.
Meer informatie is te vinden op
www.toonkortoomsmaand.nl.

Tuinconcert
door Reulsberger
muzikanten Horst

Accordeon in
het zonnetje
gezet
Het muziekinstrument accordeon
staat komende zondag in de belangstelling in Streekmuseum De Locht.
Het echte oer-Hollandse instrument
past goed bij het museum dat naar
eigen zegge het verleden tot leven
brengt. De Locht heeft verschillende
bekende accordeonisten uit de regio
gevraagd om hun favoriete nummers
te komen spelen. Geïnteresseerden
kunnen van 11.00 tot 17.00 uur
terecht in het museum aan de
Koppertweg 5 in Melderslo.

Kermis
bij OJC Canix
Tijdens de Lottumse kermis is
OJC Canix geopend en het jongerencentrum heeft enkele activiteiten
georganiseerd. Op vrijdagavond
2 juli gaat het feest beginnen met
het lichten van de potterskast. Die
avond kunnen alle bezoekers met
een pul bier en een snack genieten
van zomerhits, klassiekers en vrolijke nummers. Het centrum is dan
om 20.00 uur geopend. Op zondag
4 juli geven Imke en Shinta een optreden weg voor het kermismatinee.
Dit begint om 16.00 uur, maar OJC
is al een uur eerder geopend. Beide
dagen is de entree gratis.

Net als de afgelopen jaren geeft
Blaaskapel Reulsberger Muzikanten
uit Horst zondag 11 juli een tuinconcert. Bekenden, vrienden en
geïnteresseerden mogen langskomen om naar de gezellige muziek te
luisteren. Bovendien zal blaaskapel

De Zandhazen uit Bergharen een
optreden geven. Zij brengen volksmuziek in Egerländer stijl, amusement
en eigentijdse moderne muziek.
Het concert vindt plaats in de tuin op
Broekweg 7a in Horst en duurt van
14.00 tot 17.00 uur.

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
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‘Concordia celebrates’
is startsein jubileumjaar
muziekvereniging Meterik
Donderdag 8 juli om 20.00 uur start het jubileumjaar van muziekvereniging Concordia uit Meterik in MFC de
Meulewiek. Met een miniconcert wordt een jaar vol feestelijke activiteiten ingeluid. De fanfare bestaat 90 jaar en
de drumband 50 jaar.

Thijs Wagemans en Jan Jenniskens zijn trots op hun muziekvereniging
Leden van de jubileumcommissie
hebben al maanden voorbereidend
werk gedaan om van dit jubileumjaar
een spetterende beleving te maken.
Jan Jenniskens en Jac Bouten, beiden
lid van de jubileumcommissie, hebben
samen met enkele andere leden en
voorzitter Thijs Wagemans invulling
gegeven aan het jubileumjaar. En
nog steeds zijn de heren druk doende
met de programmering. Binnenkort
wordt het definitieve programma
gepresenteerd.
Voorzitter Thijs Wagemans van
Concordia: “We zijn een gezonde
vereniging met veel aanwas vanuit
de jeugd. Ons fanfare-orkest telt 62
leden, het percussie-ensemble 24
leden en bij de jeugdfanfare met
Monte Corona uit Kronenberg zitten
maar liefst acht Meterikse leden.
Daarnaast is er nog jeugddrumband
Djem met 15 leden. Dit betekent een
totaal van bijna vijftig jongeren in opleiding. De hele muziekvereniging telt
in totaal 135 leden,” somt Wagemans
met gepaste trots op.
De jeugd heeft de toekomst en
dat is een van de redenen waarom de
muziekvereniging een nauw samenwerkingsverband heeft met basisschool

Onder de Wieken. De vereniging maakt
muzikale vorming mede mogelijk via
financiële steun voor leerlingen van de
groepen 3 tot en met 6. Concordia doet
dit al tien jaar waardoor bij de jeugd
al in een vroeg stadium de interesse in
muziek gewekt wordt.

staat wel het jubileumgeschenk dat we
aangeboden krijgen door de sponsorcommissie. Het betreft de inrichting
van een instrumentenfonds ter waarde
van 75.000 euro. De commissie wil dit
bedrag binnen drie jaar in het instrumentenfonds krijgen voor de aanschaf
van nieuwe instrumenten.” Diezelfde
avond wordt ook een jubileumuitgave
van het boekwerkje ‘Neut Zaat’ gepresenteerd.

cultuur 15

Car Boot Sale in
Horst groot succes
Deze zomer wordt in Horst op een aantal zondagen een bijzondere
markt georganiseerd waarbij mensen spullen verkopen vanuit de kofferbak
van hun auto: de carbootsale. Inmiddels heeft er op vier zondagen al een
markt plaatsgevonden en het blijkt een groot succes.
De Car Boot Sale is de vorige
keren drukbezocht. Henk en Madelon
Cremers van MCC events zijn de
organisatoren van deze markten in
Horst. Henk vertelt: “We hebben erg
veel positieve reacties ontvangen van
de bezoekers van de Car Boot Sale. Er
komen mensen vanuit het hele land
hiervoor naar Horst toe. Ze prijzen de
gezelligheid en geven aan vooral ook
verrast te zijn door de mooie locatie
en omgeving van de markt.”
Ondanks de toenemende populariteit om tweedehands spullen te
kopen en verkopen via internet is de
populariteit van Car Boot Sales ook in
Nederland nog steeds sterk groeiende. Veel mensen vinden het heerlijk
om ouderwets rond te snuffelen
tussen soms bijzondere en verrassende spullen.
De Car Boot Sale wordt georganiseerd op het terrein bij de kasteelruine in Horst. Verkopers kunnen vanuit
een auto, een busje of een aanhanger
gebruikte spullen aan het publiek
aanbieden. Volgens Henk Cremers
gaat het niet alleen om de handel
zelf, maar heeft de markt ook een

sociale functie. “Op de vorige markt
bijvoorbeeld bood een 82-jarige man
een aantal spulletjes aan van zijn
vrouw die een jaar ervoor was overleden. Hij vond het zonde om deze
spullen zomaar weg te gooien. De
man vertelde dat hij een geweldige
dag had gehad. Een zondag die hij
anders waarschijnlijk alleen zou hebben doorgebracht. Nu had hij de hele
dag aanspraak van mensen.” Henk
vervolgt: “ Voor ons is dat eigenlijk
het belangrijkste. Het gaat om de
gezelligheid en de vrolijkheid. Dat is
het mooiste van alles.”
Op de dag van de Car Boot Sale
wordt er gezorgd voor muziek en
voor een hapje en drankje kan men
terecht op het mooie terras van de
Kasteelboerderij. Ook huisdieren zijn
op deze dagen van harte welkom.
De overige data waarop de markt
bezocht kan worden of waarop men
zelf spullen aan de man kan proberen
te brengen zijn 25 juli, 15 augustus en
26 september. Voor meer informatie,
neem telefonisch contact op met MCC
events: 06 54 34 51 23 of kijk op op
www.carbootsalehorst.nl

Een muziekvereniging
hoort bij een
gemeenschap
Programmering
Jan Jenniskens, oud-lid van
bijna rond
Concordia en nu actief binnen de jubileumcommissie: “Een muziekvereniging
hoort bij een dorp als Meterik. We zijn
een ‘club’ die midden in de dorpsgemeenschap staat. Niet alleen als er wat
te vieren valt, maar ook als er herdacht
wordt.” Er volgt een lange opsomming
van activiteiten waarbij de vereniging
betrokken is. Van serenades tot het
begeleiden van de Maria-processie in
Tienray.
Voorzitter jubileumcommissie Jac
Bouten: “We beginnen 8 juli met een
miniconcert, waarbij vlotte muziek op
het programma staat. Voor dit concert
hebben we tweehonderd uitnodigingen
verstuurd. Maar centraal deze avond

Het miniconcert vormt de kick-off
van het jubileumjaar. Het vervolg vindt
plaats op 9 en 10 oktober wanneer de
fanfare een feestweekend op de kalender heeft staan. Een weekend dat bol
staat van swing, soul, jazz, pop, rock en
dancemuziek. Er is een big band-show
met Gé Titulaer en diverse solisten.
Van 10 tot en met 12 december vindt
het feestweekend van de drumband
plaats met op vrijdag 10 december een
reünie. Met de programmering voor
de zaterdag en zondag is de jubileumcommissie nog druk doende.
Meer informatie zie:
www.concordiameterik.nl

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.

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

Openingstijden showroom:
- vrijdag 16.00 - 20.00 uur
- zaterdag 10.00 - 16.00 uur
- overige dagen op afspraak
Steenstraat 68 - 5981 AG Panningen - Tel.: 077-3082609
Mobiel: 06-55336245 - www.lendersparket.nl

Werkdagen: ma t/m za
Voor informatie of een afspraak: 06-38220117
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Druk kermisprogramma
bij Cartouche
Tijdens de kermis in America van 3 tot en met 7 juli heeft OJC Cartouche weer een kermistent staan met vijf
dagen lang live muziek van verschillende bands.
Zaterdag begint de band Force 10.
De vijf bandleden uit Midden-Limburg
met veel passie voor muziek spelen
nummers van vooral de afgelopen tien
jaar. Daarnaast brengen ze blitse discohits en golden oldies weer tot leven.
Zondag begint het jonge bandje
van eigen bodem: She’s Got Legs. Ze
timmeren nog niet zo lang aan de
weg, maar daar is op het podium
niets van te merken. Vervolgens is
de feestrockband Schandalica aan de
beurt. Zij spelen met een ruige sound
covers van onder andere Splitsing,
Ben Kramer en Arie Ribbens. Rock Girl
(Re)mix sluit de zondag af. De samenvoeging van de succesvolle allround
acts V-MALE en B-DAZZLED maken van
alle nummers die ze spelen volwaardige rock, punk, ska en reggae songs.
Ze bouwen bestaande nummers van
bijvoorbeeld Tina Turner en Blondie
compleet om.

Maandag betreedt de band
Random het podium. Deze jonge allround coverband geeft een optreden
met veel live muziek en entertainment. Met nummers van Anouk
tot U2 en Robbie Williams is deze
band erg divers in de verschillende
muziekstijlen.
Dinsdag begint de band die
zichzelf niet ziet als een tributeband
maar als een saluteband: The Three
Amigo’s. Ze proberen de nummers
in hun waarde te laten volgens de
beste outlaws country en westerntraditie, met hier en daar wat invloeden uit de blues- en hardrockhoek.
Na The Tree Amigo’s is het podium
gereserveerd voor Chantilly Lace. De
Horster band treedt op in America
ter ere van hun 15-jarig jubileum. De
zanger Johan Custers legt uit dat de
band graag in America komt omdat
ze daar veel trouwe fans hebben.

De groep heeft in heel Nederland
opgetreden en stond in het voorprogramma van onder andere
Golden Earring, Rowwen Hèze en
de Heideroosjes, ze doorkruisen
het hele land. Nu vormen ze zelf
het hoofdprogramma en geven
ze in het centrum een concert vol
opzwepende rock&rollmuziek.
Woensdag, de laatste dag van
de kermis, wordt de tent door de
band System Pilot op z’n kop gezet.
De band is opgericht door Drummer
Spike en gitarist Marcel Coenen om
een meer relaxte coverband naast
hun metal coverband te beginnen.
Op zaterdag, zondag en maandag draait er tussen en na de
optredens een dj. Zaterdag opent de
tent om 20.00 uur, zondag om 14.00
uur, maandag om 13.00 uur, dinsdag
om 15.00 uur en op woensdag om
17.00 uur. De entree is gratis.

Openluchtmis
bij de Sint-Goarkapel

Whiskyproeverij in Froxx
Op donderdag 15 juli vindt er in Froxx in Horst een whiskyproeverij
plaats. Deze proeverij wordt georganiseerd door Froxx in samenwerking
met Wine and Whisky, een organisatie die zich toespitst op het houden van
wijn- en whiskyproeverijen om zo het kwaliteitsbewustzijn van consumenten te verhogen.
Tijdens de whiskyproeverij
kan aan de hand van verschillende
soorten whisky’s worden ervaren dat
Schotland meer te bieden heeft dan
de bekende merken whisky. Bezoekers
van de proeverij krijgen tijdens deze
avond veel informatie over de destillatie van whisky, vanaf de grondstoffen
en productiemethoden tot en met de
lagering.
De populariteit van Schotse whisky neemt in Nederland toe. Er bestaan
verschillende soorten whisky en de
smaak hangt af van de ingrediënten

en de wijze van destilleren. Tijdens
de proeverij kunnen de verschillende
smaken van whisky worden ervaren.
Tevens wordt uitgelegd waar de verschillen door worden veroorzaakt.
Deelname aan deze whiskyproeverij kost 27,50 euro per persoon.
De avond begint om 19.30 uur en
duurt tot ongeveer 22.00 uur.
De locatie is Froxx aan de Venrayseweg 116 te Horst. Geïnteresseerden
in de proeverij kunnen zich inschrijven
door een mail te sturen naar
info@wineandwhisky.nl

KnopenLopen organiseert
Feestwandeling
Op 12 september organiseert KnopenLopen een Feestwandeling in
Sevenum en Kronenberg voor alle inwoners van Horst aan de Maas en
daarbuiten. Er zal tijdens het lopen van de wandelroutes veel te beleven
zijn. De Feestwandeling wordt gehouden naar aanleiding van het feit dat
Horst aan de Maas onlangs de titel Nederlandse wandelgemeente van het
jaar in de wacht heeft gesleept.

Zondag 11 juli wordt in Meerlo zoals elk jaar Sint-Goar herdacht. Meerlo is de enige plaats in Nederland waar deze feestdag nog gevierd wordt. Ook viert men het 120-jarig jubileum van Fanfare Eendracht.
Sint-Goar heeft volgens de
geschiedenisboeken vele wonderen verricht. Zo hielp hij mensen
die leden aan ernstige ziekten. In
1662 is voor deze heilige een
kapel gebouwd aan de Postbaan,
op de grens van Meerlo en
Wanssum.
Om 10.00 uur trekt fanfare
Eendracht, gevolgd door de Duitse
gasten van fanfare Musikverein uit
Sankt Goar, de pastoor, misdienaren en vele Meerlonaren in een
processie vanuit de kerk in Meerlo
richting de kapel. Om 10.30 uur
begint de openluchtmis, waarbij
beide muziekverenigingen een

optreden verzorgen.
Na afloop van deze mis wordt er
een kunstwerk onthuld, dat door de
gemeente Horst aan de Maas en
Venray aangekocht is. Het kunstwerk beeldt zes honden uit,
waarvan er drie in de richting van
Wanssum (gemeente Venray) en
drie in de richting van Meerlo
(gemeente Horst aan de Maas)
staan. Hierin zijn symbolisch de zes
dorpen van de per 1 januari 2010
opgeheven en opgesplitste gemeente Meerlo-Wanssum te zien.
Beide gemeentebesturen wilden
dat het kunstwerk geplaatst werd
dichtbij de grens van de twee

Zomerse sferen!

gemeentes. Het staat op gepaste
afstand van de kapel en is ook
zichtbaar vanaf de Pieterpad-route
die langs de kapel loopt.
Het kerkbestuur nodigt
iedereen uit om zoveel mogelijk
met de processie mee te trekken
en ook mensen van buiten Meerlo
die de mis willen bijwonen zijn
van harte welkom. Er is voldoende
parkeergelegenheid waardoor met
de fiets of auto naar de kapel gaan
ook mogelijk is. Voor een beperkt
aantal zitplaatsen is gezorgd.
Degenen die met de auto komen
kunnen het beste een stoeltje
meenemen om te kunnen zitten.

Cateringservice
Jolanda Pouwels

Alles om uw tuin
en terras sfeervol
aan te kleden!
Heel veel tuinplanten, potten,
grote vijverafdeling, mooie
waterornamenten, tuinmeubelen,
barbecues en toebehoren,
kussens, kaarsen, lantaarns,
theelichten, dienbladen
en veel meer!

Tuincentrum Peeters Arcen
www.tuincentrum.nl
Lingsforterweg 84, 5944 BG Arcen

077 - 473 20 41

elke
Ook ag
zond nd!
e
geop

Voor al uw: koude schotels
koude en warme buffetten
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

De feestwandeling heeft muziek
en kleinkunst als thema. De wandelaars worden onderweg, langs de
beek, op het erf, in het weiland, verrast met verschillende optredens. Dit
kan een muziekgezelschap, een bandje
of een koor zijn, maar ook iemand die
gedichten wil voordragen of iemand
die een leuke act heeft.
De wandeling is te vergelijken
met de kunstwandeling uit mei 2009
waarbij een scala aan amateurkunstenaars hun schilderijen of objecten
langs de route tentoonstelden. Ook
dit jaar belooft het weer een verrassende wandeling te worden, waarbij
deze keer gezelschappen en talenten
van eigen bodem op het gebied van
muziek, zang, dans en cabaret een
podium wordt geboden.

In mei is de gemeente Horst aan
de Maas Nederlandse wandelgemeente van het jaar geworden. Deze prijs
is dit jaar voor eerst door wandelkrant
´te voet´ uitgereikt. De voormalige
gemeente Sevenum werd eind 2009
met het wandelroutenetwerk van de
Stichting KnopenLopen voor deze titel
genomineerd. Veel mensen hebben op
de gemeente gestemd. Mede hierdoor
is de titel binnengehaald.
Muzikanten of kleinkunstenaars
die een bijdrage willen leveren aan
de feestwandeling kunnen tot 5 juli
contact opnemen met de organisatie
via info@knopenlopen.nl of telefonisch met Geert van den Hoogen op
06 53 88 65 80. Als beloning is er voor
elke artiest een leuk streekproduct
beschikbaar.
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15 VRAGEN aan Koen Raedts

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

Koen Raedts
17
Evertsoord
Nu vakantie,
daarna Universiteit
van Tilburg opleiding
bedrijfseconomie

Waar word jij later een talent in?
Ik hoop in het managen van een bedrijf.
Het liefst een groot bedrijf met veel
werknemers en veel groeimogelijkheden. Maar dat is nog even afwachten.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Mijn favoriete vakken zijn toch wel economie en Management & Organisatie,
omdat deze vakken mij wel goed
liggen en ik er later ook iets mee wil
gaan doen. Ik heb een hekel aan alle
talen. Ze interesseren me totaal niet en
ik ben er erg slecht in.

Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb geen echte beste vriend. We
hebben een vriendengroep waarbij ik
met iedereen goed kan opschieten.
Er zit niet echt iemand tussen die er
uitspringt.
In het weekend ben jij te vinden in?
Op vrijdagavond vaak in Horst, eerst
bij Blok 10, totdat het wat rustiger is
bij De Lange. Op zaterdag hebben wij
altijd keet in Sevenum, dus dan ben ik
daar te vinden tot ongeveer 00.00 uur.
Daarna gaan we vaak naar de kroegen
in Sevenum. Als er iets speciaals te
doen is, zoals Open Air, dan ben ik
daar ook vaak te vinden.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Bier en heel veel eten. Het liefst
paprikachips van Croky, aangezien er
geen beter is.

Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Diezelfde avond nog uitgaan en het
flink vieren. Wat overblijft zou ik denk
ik sparen, ik wil volgend jaar namelijk
heel graag op kamers in Tilburg en dat
kost ook heel veel geld.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Toen ik vroeger een keer naar de tandarts moest. Er zaten al twee mensen
te wachten toen ik binnenkwam, ze
keken me al vanaf het begin heel
vreemd aan. Later kwam ik erachter
dat ik nog restjes tandpasta aan mijn
mond had zitten. Toen kon ik echt door
de grond zakken, dat vergeet ik nooit
meer.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Paspoort of course, veel geld,
zwemspullen en vrienden. Alleen op
vakantie gaan is ook maar saai.

Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Veel vlees, weinig groente. Geen friet
in ieder geval. Bami en spaghetti is
ook altijd lekker. Maar zolang mam het
maakt is het eigenlijk altijd wel lekker.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
’s Morgens in een trainingsbroek, om
in wakker te worden. ’s Middags in
een lange broek met een T-shirt.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Ik zit vaak met vrienden achter de
Xbox, wat ik ook best vaak doe. Verder
voetbal ik graag en ga ik graag uit.
Stel je bent de baas in jouw
woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Ik zou voor gratis vervoer van en naar
Evertsoord zorgen. Wij moeten altijd
veel fietsen omdat iedereen alles
zover van Evertsoord af bouwt. Gratis
vervoer zou daarom dus wel eerlijk en
handig zijn.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Edge of Darkness of Taken, het liefst
een erg goede actiefilm. Al kan ik van
The Hangover ook genieten.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
McDonalds natuurlijk! Al heb ik dan
wel een probleem, al mijn vrienden
zijn namelijk al 18 en hebben hun
rijbewijs dan al bijna allemaal
gehaald. Ik ben dus al ’n keer met hun
mee geweest, maar zij kunnen niet
allemaal met mij mee.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Zwitserland of Oostenrijk. Zolang ik er
maar kan skiën.

Jan Leenders woonflair

Binnen Jan Leenders

Raadhuisstraat 120
5981 BJ Panningen
Tel: 077 307 33 77
Fax: 077 307 48 20
E-mail: jan.leenders@hetnet.nl

Vijverlaan 2
5961 DJ Horst
Tel: 077 398 08 55
Fax: 077 397 13 23
E-mail: horst@binnenjanleenders.nl

Jan Leenders
Vijverlaan 2 5961 DJ Horst
T 077- 398 08 55

Mies&Flo
Column
Buitenspel
Rode kaart, oranje-gekte,
pletterpet, vrije trap,
gele kaart, vuvuzela, corner,
scheidsrechter, Dutch Dress
en de vreselijke regel
buitenspel.
Omdat we nu zowat in het
oranje kunnen dromen,
getraind zijn in het maken van
vuvuzela-geluiden en duizend
keer “Oeehh” roepen als de
bal weer eens vijf centimeter
langs de goal scheert, leek het
ons een goed plan ons te
wagen aan de buitenspelregel.
Al jaren vragen wij ons af
waarom in de voetbalwereld
buitenspel zo’n big issue is en
waarom voetballers zo
moeilijk doen. Is het niet veel
gemakkelijker om het buitenspel te noemen als je je ook
echt buiten de lijnen van het
speelveld bevindt? Als wij
buitenspel roepen, bedoelen
wij ook dat je letterlijk buiten
het spel bent, veel logischer
toch, dan het buitenspel in de
voetbalwereld? Waarom mag
je als aanvaller niet tussen de
goal en een verdediger van
het andere team staan? Hier is
het toch juist gemakkelijk
scoren? We vertrouwen er op
dat onze elf hotties gehuld in
oranje T-shirtje wel de logica
van buitenspel begrijpen. Iets
waar wij ons veel drukker om
maken, de voetballers waarschijnlijk minder of helemaal
niet, is dat de Bavaria Dutch
Dresses, ontworpen door
Supertrash-designer Olcay
Gulsen, dit WK helemaal
buitenspel zijn gezet. Deze
jurkjes komen het stadion niet
meer in en zijn dus letterlijk
buiten het spel gezet. Veel
erger dan de echte buitenspelregel dus. Door dit verschrikkelijke Dutch Dress-buitenspelscenario zijn wij genoodzaakt
ons in een nieuwe oranje
outfit te hijsen, zodat we onze
voetbalhunkies evengoed nog
in stijl kunnen aanmoedigen.
Op naar de winkel voor een
‘Jup Holland Jup’-shirtje en
een ‘pletterpet’, nu maar
hopen en bidden dat deze
oranje items langer binnenspel in plaats van buitenspel
mogen staan.
Ondanks rare regels van
buitenspel in de voetbalwereld
en in de Dutch Dress-wereld
geloven wij er nog heilig in
dat Holland zich dit jaar
wereldkampioen mag gaan
noemen.
Hup Holland Hup, we are
the champions!
Mies&Flo
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Straatvoetbal in Horst
Nu het WK in volle gang is, zijn veel mensen druk bezig met voetbal. Maar de sport alleen op televisie volgen is
voor sommige jeugdige voetballers niet genoeg. Zij kunnen meedoen aan de Wonen Horst Street Cup, een straatvoetbaltoernooi in het centrum van Horst.

Promotie voor
Madrukro Kronenberg
Afgelopen zondag gingen de majorettes van Madrukro Kronenberg in
het Brabantse Bakel op concours. Drie solisten, een duo en een small team
van deze Kronenbergse vereniging presenteerden hier hun show.
Kelly Smits, een van de solisten,
behaalde met haar optreden 87,15
punten. Dit aantal punten gaf recht op
promotie. Verder werd Tessa Pekx in
jeugd 1 sectie A beoordeeld met een
85,2. Karin Beelen ontving 78,45 punten van de jury in Senoir basis sectie

A. Het small team danste op verschillende muziekstijlen en behaalde daarmee 80,4 punten. Tenslotte sleepte
Madrukro’s duo met hun verkeersshow
80,4 punten binnen. De majorettes van
Madrukro Kronenberg gaan 11 juli op
concours in Meijel.

Ankie Kleuskens
speelt
landenwedstrijd
Zondag 4 juli speelt Ankie Kleuskens in het Nederlandse dameskorfbalteam onder de 16 jaar een landenwedstrijd tegen Zwitserland. Ankie
speelt bij korfbalvereniging De Merels uit Melderslo en werd, na goede
wedstrijden gespeeld te hebben op de Challenge van december 2009,
geselecteerd voor het Nederlandse korfbalteam onder de 16 jaar.
Het is alweer de derde keer dat
voetbalvereniging Wittenhorst samen
met Wonen Horst het toernooi
organiseert. Paul Timmermans van
Wittenhorst: “We hadden vorige keer
op maximaal 100 deelnemertjes
gerekend, maar het werden er
uiteindelijk 150. Daarmee werden we

enigszins overdonderd.” Naast het
bekijken van de wedstrijden op zes
velden, kunnen bezoekers ook de
snelheid en precisie van hun schot
laten testen. De winnaar van de
wedstrijd mag naar het NK
Straatvoetbal. Het toernooi vindt dit
jaar plaats op zondag 11 juli en begint

l

l

om 12 uur. Om te zorgen dat iedere
speler voldoende gelegenheid heeft
om te voetballen, worden er maar
honderd deelnemers toegelaten. De
minimumleeftijd om mee te doen is
acht jaar. Meer info en opgave kan op
www.panna-horstaandemaas.nl of
www.wonenhorst.nl

Van 2 tot en met 4 juli
verblijven de nationale selecties
in het Limburgse Milsbeek. Op
uitnodiging van de Werkgroep
Selecties Dameskorfbal trainen ze
hier en spelen wedstrijden.
Zondag spelen de selecties onder

de 16 jaar en onder de 19 jaar de
landenwedstrijd tegen Zwitserland.
De wedstrijd voor de selecties
onder de 16 begint om 12.30
uur en voor onder de 19 jaar om
14.30 uur op het sportpark van SV
Milsbeek.

MEERLO,
HOOFDSTRAAT 42

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

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

Elektro Martens is met zijn dertig medewerkers één van de
toonaangevende elektrotechnische installatiebedrijven in
de regio Venray. Er is deskundigheid en ervaring in huis op
het gebied van elektrotechniek, ICT-netwerken en beveiliging.
Onze organisatie heeft relatief veel jonge mensen in dienst
en is dynamisch en sterk op resultaten gericht.
Voor onze Afdeling Beveiliging zijn wij op zoek naar:

Beveiligingsmonteurs m/v
Functie eisen
- opleiding in de beveiligingstechniek, bij voorkeur MBV
- ervaring in het aanleggen van beveiligingsinstallaties
- ervaring met brandmeldinstallaties en/of ICT-netwerken
geniet de voorkeur
- zelfstandig, professioneel en vakbekwaam
- in bezit van rijbewijs B

Voor onze Afdeling Elektrotechniek zijn wij op zoek naar:

Elektromonteurs m/v
Functie eisen
- opleiding in de elektrotechniek / in bezit van vakdiploma’s
- ervaring in het aanleggen van elektrotechnische installaties
- zelfstandig, professioneel en vakbekwaam
- VCA is een pré
- in bezit van rijbewijs B
Wij bieden
Een goede salariëring passend bij de functie en het niveau van kennis en
ervaring. Gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden, een goed toekomstperspectief, prima collega’s en een gemoedelijk werkklimaat.
Interesse?
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan Elektro Martens,
t.a.v. Dhr. W.T.A. Martens, Postbus 195, 5800 AD Venray of
via e-mail naar info@elektromartens.nl

IS
3 juli OPEN HU uur
0
.0
16
–
van 13.00
Een op fraaie locatie gelegen, in het centrum van
Meerlo, vrijstaand woonhuis met maar liefst:
- 720 m3 inhoud op een perceel van 479 m2;
- bouwjaar 1968;
- half onderkelderd;
- ruime inpandige garage met eigen inrit;
- begane grond met o.a. woonkamer met open
haard, leefkeuken, 3 slaapkamers, separaat
toilet en badkamer;
- 1e verdieping met 2 slaapkamers, 2e badkamer
met toilet en mogelijkheid tot extra slaapkamer;
- dakpannen, goten en combiketel
(vervangen in 2000).
Dit is een ruim huis met zeer veel mogelijkheden.
Een fraaie achtertuin tegen het westen met veel
zonlicht bij goed weer. Aan beide zijden van het
huis is ruimte genoeg om een oprit te creëren.

Vraagprijs

 269.000,-

Voor nadere inlichtingen of bezichtiging:

Maxelaardij.nl email: info@maxelaardij.nl
tel: 077-3061672 mob: 06-29574738
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AGENDA

Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

Meerlo
Huisartsenpraktijk Meerlo
Pastoor Janssenstraat 3 Meerlo
T 0478 69 13 67
Spoedlijn: 0478 69 23 00
Spreekuur op afspraak:
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

Horst

Expositie
vr 2 juli tot zo 5 september
Organisatie: Galerie Judy Straten
Locatie: Galerie Judy Straten

Kermis America
za 3 juli t/m 6 juli
Locatie: centrum America

Griendtsveen

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

Grubbenvorst
Concert Lyra Tatuí

za 3 juli 20.15 uur
Organisatie: Klassiek op Locatie
Locatie: voor de kerk in
Grubbenvorst

zondag

Broekhuizen

Honingslingeren

Broekhuizenvorst

zo 4 juli 14.00 uur
Organisatie: ’t Zoemhukske
Locatie: ’t Zoemhukske

zaterdag

Lottum

zaterdag

Kermis Lottum

Griendtsveen

za 3 juli t/m di 6 juli
Locatie: centrum Lottum

zondag

Melderslo

OLS

Accordeons

zo 4 juli 13.30 uur
Organisatie: Schutterij St-Jan
Locatie: OLS-terrein

America

zo 4 juli tot en met 15 augustus
Org: Museum de Kantfabriek
Locatie: Museum de Kantfabriek

Aftrap Toon Kortoomsmaand
do 1 juli 16.00 uur
Organisatie: Toon Kortooms Park
Locatie: Toon Kortooms Park

Kerkdiensten

Expositie cursisten

zo 4 juli 11.00–17.00 uur
Organisatie: Museum De Locht
Locatie: Museum De Locht

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

zondag

zondag

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

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

zaterdag
donderdag

Heilige mis

Heilige mis

19.00

09.45

Heilige mis

09.30

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis
Heilige mis

19.00
08.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

10.30
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
maandag
donderdag

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

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

de goedkoopste van Nederland!
Natuursteen

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

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

Tandarts

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
dinsdag

Spoedgevallendienst
02 juli t/m 09 juli
Tandarts Daudeij
´t Zand 15, Well
T 0478 50 19 71

donderdag
vrijdag

Tienray

Verloskundige zorg

zaterdag
woensdag

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

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

T

19.15

Horst (Lambertus)

(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

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Heilige mis

10.00

Hegelsom

Venlo

Brand, ongeval of misdrijf

Heilige mis

10.00

Horst (Norbertus)

Huisartsenpost

112

Heilige mis

Grubbenvorst

woensdag
donderdag
vrijdag

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

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

America
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het

maashotel

Cuisine de la Meuse

het

maashotel

de de
la Meuse
De herfst doet de bomen en struikenCuisine
kleuren,
kachel kan weer aan. Ook dit seizoen kent
zijn hoogtepunten. Wat te denken van fazant met ouderwetse zuurkool of een heerlijk stuk
De herfsthertegebraad
doet de bomen
en
struiken
kleuren,
de
kanveranderen
weer aan.
Ook en
ditkleur:
seizoen kent De tijden die hier zijn afgedrukt zijn
met een vroeg winters garnituur. Ookkachel
de wijnen
van smaak
diep rood enWat
vol, uit
Spanje
en Italië,
rijk assortiment
vult onzeofwijnkaart.
zijn hoogtepunten.
te Frankrijk,
denken van
fazant
meteenouderwetse
zuurkool
een heerlijk stuk standaardtijden. Voor afwijkende tijden
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Basisschool Meuleveld
wint ut Ummeke op Kinjer-OLS

Landmacht
bouwt
bruggen
voor OLS

Afgelopen vrijdag heeft basisschool Meuleveld uit Horst ut Ummeke gewonnen tijdens de zesde editie van het Kinjer-OLS in Grubbenvorst.
Gedeputeerde Odile Wolfs reikte ut Ummeke uit aan groep 7ja van de Meuleveldschool. Groep 7ja mag door het winnen van ut Ummeke meetrekken
tijdens het grote defilé op zondag 4 juli in Grubbenvorst.

Voor het Oud Limburgs
Schuttersfeest (OLS) in
Grubbenvorst heeft de
Koninklijke Landmacht twee
Baileybruggen over het spoor
gebouwd. De twee bruggen
worden gebouwd voor de
optocht van 4 juli.

Trotse leerlingen van basisschool de Meuleveld met ut Ummeke

Aan het Kinjer-OLS deden 21
basisscholen mee. Zij trokken in
een optocht door de straten van
Grubbenvorst, gadegeslagen door
enkele duizenden toeschouwers.
Het warme en zonnige weer stelde
de deelnemende groepen op de
proef maar er waren geen uitvallers.
Peter Relouw van schutterij St-Jan
uit Grubbenvorst: “Het Kinjer-OLS is
geweldig verlopen. We maakten ons
wel enige zorgen over het warme
weer maar achteraf gezien viel dat
reuze mee. Er kwam af en toe wat bewolking opzetten waardoor de warmte
enigszins werd getemperd. Over de
kwaliteit van de deelnemende groepen niets dan lof. Alle deelnemende
scholen hebben enorm geïnvesteerd in
het maken van uniformen, trommels

en het marcheren. Het was in één
woord: super,” aldus Peter.

Meuleveld uit Horst
mag meedoen
aan het grote defilé
Voor de leerlingen van groep 7ja
van basisschool Meuleveld kon de dag
niet mooier eindigen.
De groep verzamelde zich die
vrijdagochtend al om 07.30 uur in
hun klas, samen met begeleidende
Kinjer-OLS-ouders. Optutten, aankleden en om 08.30 uur waren ze
klaar om naar Grubbenvorst af te
reizen. Op het OLS-terrein werd
nog gepicknickt om vervolgens de
laatste instructies te krijgen voor de

optocht. De prijsuitreiking vond om
16.00 uur plaats waarbij groep 7ja als
winnaar van ut Ummeke uit de bus
kwam. De terugreis naar Horst werd
een zegetocht. Op school werden de
winnaars opgewacht door schutterij
St. Lucia, de burgemeester, de adjunctdirecteur van de school en alle ouders
plus leerkrachten.
Groep 8 van basisschool de Horizon
uit Sevenum nam met 48 kinderen
deel aan het Kinjer-OLS. Het absolute
hoogtepunt was het moment dat
de Sevenumse groep stil kwam te
staan bij de 150 leerlingen van hun
school, die speciaal voor groep 8 naar
Grubbenvorst waren gekomen. Bij de
eindbeoordeling behaalde de Horizon
de eerste prijs met de beste commandant en de tweede prijs met de

beste bordjesdragers. Het uiteindelijke
resultaat was een tweede plaats.
Groep 8 van de Horizon kreeg slechts
één puntje minder toebedeeld dan de
uiteindelijke winnaar.

Scholen uit
Grubbenvorst vielen
ook in de prijzen
De deelnemende scholen uit
Grubbenvorst zelf scoorden ook goed.
Basisschool de Kameleon behaalde
een eerste prijs met het mooiste
bordje. Openbare basisschool de
Samensprong behaalde een tweede
plaats met het mooiste vaandel. Kijk
voor meer foto’s en de uitslagen op
www.hallohorstaandemaas.nl.

Op 29 juni zijn de betrokken militairen van 105
Brugcompagnie al begonnen
met de fundering van de pijlers,
die op 30 juni geplaatst zijn.
De verschillende delen van de
brug worden donderdag 1 juli
eerst naast het spoor in elkaar
gezet, in de nacht van 1 op 2 juli
hijsen de militairen de delen op
de pijlers. Het treinverkeer wordt
tijdens deze werkzaamheden ter
plekke stilgelegd.
De bruggen bestaan uit
116 panelen van elk 260 kg en
112 panelen van elk 280 kg.
Ongeveer 1000 schoren van
verschillend formaat zorgen voor
de stabiliteit. De onderdelen
worden door 15 vrachtwagens
en twee containers naar
Grubbenvorst gebracht.
In de nacht van zondag 4 op
maandag 5 juli van 00.00 uur tot
4.00 uur wordt weer gestart met
de afbraak van de bruggen. In die
nacht worden de leggers van de
pijlers gehesen.

Zondag 04 juli
Oud Limburgs Schuttersfeest
te Grubbenvorst
Circa 160 schutterijen uit Nederlands- en Belgisch Limburg
trekken vanaf 13.30 uur in een folkloristische optocht
nevenwedstrijden plaatsvinden.
Vanaf 16.00 uur beginnen de schietwedstrijden. Voor de
kinderen is er een speciaal kinderdorp ingericht en in de

www.ols2010.com
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