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Tel. 077 - 398 02 43,
info@budgetwonenxxl.nl

0

Budget Wonen XXL Store
is gevestigd binnen
Inter Chalet

’Meneer Jan’ neemt afscheid van ’t Reuvelt

pagina

07

Turkse
voetbalsterren in
Horst
pagina

02

Lou Wie?
wint
HALLO WK
Poule
pagina

03

14e plek
Rode Kruis
Horst in
Belgrado
pagina

05

Buitenconcert
HarmonieOrkest
NoordLimburg
pagina

16

Tenten OLS-terrein vernield

Ravage door onweer
Met inktzwarte luchten, zware regenval en stormvlagen werd de hitte in de loop van
maandagochtend verdreven. Hoofdofficier van Dienst bij de brandweer Hans Peters uit Horst
sprak van tientallen meldingen die binnenkwamen betreffende omgewaaide bomen en afgescheurde takken. Persoonlijke ongelukken hebben zich volgens Peters voor zover bekend niet
voorgedaan. Wel werd het OLS-terrein tijdens afbraakwerkzaamheden getroffen door noodweer
met grote schade aan de tenten tot gevolg. Er raakte één vrijwilliger licht gewond aan zijn armen
en gezicht maar hij kon na een bezoek aan de huisarts weer huiswaarts keren.

Circuit De Peel mogelijk
naar Horst aan de Maas
Op verzoek van de gemeente Venray wordt gezocht naar alternatieve locaties voor circuit De Peel in
Ysselsteyn. Een aantal voorgestelde alternatieven ligt op het grondgebied van Horst aan de Maas.
De gemeente Venray zit in haar
maag met het racecircuit dat door
autosportliefhebber Harry Maessen
illegaal is aangelegd in Ysselsteyn.
Venray heeft daarom een bureau in
de arm genomen dat moet kijken
naar mogelijke alternatieve locaties
voor de racebaan. Twee daarvan
liggen in de gemeente Horst aan
de Maas.
Het eerste alternatief ligt bij

Evertsoord aan de andere kant van
de Midden Peelweg. De tweede locatie is op Greenport-Noord. Daarnaast
is gekeken naar de locatie GreenportZuid in Venlo en naar de huidige
plaats van het circuit.
Het circuit verplaatsen naar
Greenport zou volgens het onderzoek
voor het milieu weinig gevolgen
hebben, maar de grondprijs is er
relatief hoog en veel mensen zullen

er last krijgen van geluidsoverlast.
Dat laatste geldt ook voor de locatie bij Evertsoord. Ook zou er natuur
moeten wijken voor het circuit.
De conclusie van het alternatievenonderzoek is daarom dat het
voor de hand ligt om het circuit op
de huidige plaats te laten liggen.
De aanleg van een nieuwe racebaan werd daar echter op last van
de burgemeester eerder stilgelegd.

De brandweer van Horst aan de
Maas was goed voorbereid op het
noodweer dat was aangekondigd. “Op
het moment dat het noodweer voorbij
was, stroomden de meldingen binnen.
Gelukkig betrof het in veel gevallen
afgerukte takken en omgewaaide
bomen. Alleen op het OLS-terrein in
Grubbenvorst is er grote schade aan de
tenten die men op dat moment aan het
afbreken was”, aldus de brandweerman.

Brandweer was op
het ergste voorbereid
Vicevoorzitter Hans Relouw van de
stichting OLS Grubbenvorst: “Bij OLS
heeft de weersgesteldheid een grote
stempel gedrukt op het evenement.
Zaterdag was het tijdens het kavelen
loeiheet waardoor schutterijen die
uitgeschakeld waren vrij snel naar huis
gingen. Datzelfde gold voor de zondagochtend toen de twee overgebleven
schutterijen uitmaakten wie D’n Um
mee naar huis zou nemen. Het feit dat
we nauwelijks 24 uur later getroffen
werden door noodweer is een domper
van jewelste voor ons. De schade is
nu nog niet te overzien maar is groot.
Gelukkig zijn we verzekerd voor zulke

calamiteiten. Maar het voornaamste is
dat er geen gewonden zijn gevallen”,
aldus Relouw. Het onweer vernielde de
grote eettent terwijl de biertent naar
het zich laat aanzien ontwricht is. Ook
de inventaris in de tenten heeft schade
opgelopen. Hoe groot die is, kon de
organisatie nog niet zeggen. Op het
buitenterrein knapten plusminus twaalf
schietbomen af door stormvlagen.
Door de hitte van de afgelopen weken trok het OLS minder bezoekers dan
was verwacht. “Dat is jammer, maar ik
begrijp dat wel”, zegt Peter Relouw, prman van de Grubbenvorster OLS-organisatie. “Neem zaterdag en zondag, dat
was niet leuk meer. De warmte speelde
iedereen parten, logisch dat wanneer
schutters uitgeschakeld waren ze huiswaarts keerden. Het was gewoonweg te
heet.” Ondanks de geringere publieke
belangstelling is de organisatie van het
OLS tevreden. “We krijgen ook nu nog
heel veel complimenten van schutterijen
en bezoekers die ons feliciteren met de
organisatie van het OLS”, zegt Relouw.
Hij voegt er wel aan toe dat de ravage
door het noodweer op het OLS-terrein,
een gigantische domper achterlaat bij
alle vrijwilligers die zich met ziel en
zaligheid hebben ingezet voor het OLS.
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Gezondheidscentrum Turkse voetbalsterren in Horst
America stap dichterbij
De plannen voor een nieuw gezondheidscentrum in America worden
concreter. Op donderdag 8 juli vond er een informatieavond plaats waar de
plannen voor het centrum werden toegelicht. Een investeerder is al gevonden
en na de zomer worden gesprekken gevoerd met mogelijke deelnemers.
Inwoners van America moeten
straks in het nieuwe gezondheidscentrum terecht kunnen voor zorg en
maatschappelijke dienstverlening. Dat
betekent dat bijvoorbeeld de huisarts,
een apotheek en fysiotherapie in
hetzelfde gebouw hun praktijk hebben.
Het centrum is een idee van huisarts
Jan van Dongen. “Ik ben van plan om
binnen nu en drie jaar te stoppen”,

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.
Oplage 18.500 exemplaren

Postadres
Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 56
F 077 396 13 55
E info@hallohorstaandemaas.nl
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vertelt de arts. “Als er geen opvolging
is en ook de apotheek vertrekt, heeft
dat een enorme impact op het dorp.”
Het nieuwe gezondheidscentrum wordt volgens Van Dongen niet
zomaar een bedrijfsverzamelgebouw.
“Participanten moeten niet alleen ruimte huren. Samenwerking is belangrijk.”
Om te zorgen dat die samenwerking er
komt, wordt na de zomer gestart met
gesprekken met organisaties die zich
in het nieuwe centrum willen vestigen.
Van Dongen is overtuigd dat het plan
gaat lukken. “Er wonen in America
genoeg mensen voor onder anderen
een huisarts, fysiotherapeut en een
tandarts. We hebben ook contact gezocht met mensen uit het dorp en die
willen allemaal de voorzieningen graag
houden”, aldus de huisarts.
De eerste stappen voor het gezondheidscentrum worden gezet door
een werkgroep die bestaat uit mensen
uit het dorp. Die werkgroep heeft vijf
mogelijke locaties op het oog voor de
vestiging van het centrum, maar welke
dat zijn, wil de groep nog niet prijsgeven. Uiterlijk binnen vijf jaar moet het
gezondheidscentrum klaar zijn.

De Turkse voetbalclub Galatasaray traint deze week in Horst. Hordes journalisten waren zaterdag aanwezig bij
de aankomst in het Parkhotel. Enkele fans zagen kans om op de foto te gaan met hun idolen, zoals met de trainers
van de ploeg, Frank Rijkaard en Johan Neeskens.

Volgens Hans van der Sterren van
het Parkhotel verblijft de club uit
Istanbul in totaal 14 dagen in Horst.
Het is voor het eerst dat een voetbalclub zijn trainingskamp in het Horster
hotel opslaat. Voor Parkhotel Horst is
het een proef, want bij zo’n trainingskamp komt veel kijken. Galatasaray
huurt een complete etage van het
hotel, brengt eigen masseurs,

fysiotherapeuten, een teamarts, een
kok en beveiliging mee. Ook wordt er
iedere dag een live-uitzending voor de
eigen tv-zender verzorgd.
“Wat opvalt, is dat ze veel slapen”,
vertelt Van der Sterren. “Ze ontbijten
laat, gaan daarna trainen en vervolgens slapen. En ook na de avondtraining liggen ze weer vroeg in bed.“
Hij verwacht dat de media-aandacht

20% korting
op alle
behandelingen
tot en met 25 juli
m.u.v. aanbiedingen

Allura Beauty&Spa

vanuit Turkije de komende dagen nog
zal toenemen. “Na de aankomstdag
was het nog heel beperkt, maar de
ervaring leert dat er steeds meer
journalisten uit Turkije komen. Daarom
wordt er ook tijd ingepland voor
interviews en dergelijke, maar er zijn
altijd fotografen die proberen om nog
een extra foto te maken”, aldus Van
der Sterren.

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00
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(gevestigd in Parkhotel Horst)
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E info@allura.eu I www.allura.eu
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Eventuele verplichte naamsvermelding
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Tourtheater
“een wandeling vol verrassingen!”

starten tussen 13.30 en 15.00 uur bij de tent
entree 6 euro
vanaf 15.00 uur div. festiviteiten op het plein
gratis toegang - met live muziek van

de Biergarten boys
en ‘s avonds

glance

extravagante
glitter pop
coverband
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nieuws 03

15
07

Uienkruier

heerlijk bij de
barbecue of gewoon
uit het handje
HORST • MAASBREE

Overvol Wilhelminaplein voor Oranje
Duizenden voetbalfans keken zondag op het Wilhelminaplein in Horst naar de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Het hele plein stond vol met in oranje uitgedoste voetballiefhebbers die Nederland op
het nippertje van Spanje zagen verliezen. Het led-scherm van 19 vierkante meter staat al sinds de eerste
week van het WK op het Wilhelminaplein, maar werd voor de finale nog iets hoger gehangen, zodat iedereen goed kon meekijken. Volgens de politie is alles ondanks de teleurstelling rustig verlopen.

Lou Wie?
wint HALLO WK Poule
Eric Verdellen uit Horst mag zich de komende jaren de grootste voetbalkenner van Horst aan de Maas noemen.
Onder de schuilnaam ’Lou Wie?’ is hij met een straatlengte voorsprong winnaar geworden van de HALLO Horst aan de
Maas WK Poule. Vooral zijn keuze voor Spanje als wereldkampioen heeft hem veel punten bezorgd. “Ik had eigenlijk
liever dat Nederland had gewonnen”, moet Verdellen toegeven.

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

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

Winnaar Eric Verdellen,
Joey Wijnhoven (2e prijs) en Guus van den Munckhof (3e prijs)
Eric Verdellen doet al jaren mee
aan voetbalpoules. Omdat het Louis
van Gaal in 2002 niet lukte om zich met
Oranje te kwalificeren voor het WK,
gebruikt Verdellen sindsdien de naam
Lou Wie?. Verdellen heeft zelf jarenlang gevoetbald bij VV Hegelsom en is
inmiddels penningmeester bij de club.
Zijn voetbalkennis wordt vooral getraind
op zijn werk bij een expeditiebedrijf
in Venlo. “Het is bij ons op het bedrijf
bijna een vereiste om mee te kunnen
praten over voetbal. Daar werken bijna
allemaal voetbalmensen.” Die kenners
heeft hij na dit WK ook afgetroefd, want
ook op zijn werk won hij de WK poule.

Meer geluk
dan wijsheid
Lou Wie? stond met 401 punten
ruim bovenaan in het klassement.

De grote winst behaalde hij na de
eerste ronde. Verdellen voorspelde
zeven van de acht kwartfinalisten goed,
daarna ook drie van de vier halve
finalisten en de finale tussen Nederland
en Spanje. “Met het voorspellen van
de ploegen heb ik de meeste punten
behaald, niet met de uitslagen”, aldus
Eric Verdellen die nuchter blijft onder de
winst. “Het is meer geluk dan wijsheid.
Als Spanje de buitenspelgoal tegen
Portugal niet had gemaakt, had mijn
poule er heel anders uitgezien”, vertelt
Verdellen.
Eric Verdellen wint twee kaarten voor de EK-kwalificatiewedstrijd
Nederland-Finland in september. “Het
is jammer dat die wedstrijd ’s avonds
wordt gespeeld, anders had mijn zoon
van zes meegekund”, zegt Verdellen.
“Waarschijnlijk neem ik een vriend mee
die vaker naar wedstrijden van het

Nederlands elftal gaat. Mag hij een keer
met mij mee.”

Liever dat Nederland
had gewonnen
Lou Wie? eindigde met 42 punten
voorsprong op FC van den Munckhof en
Joey2010. Omdat FC van den munckhof, alias Guus van den Munckhof uit
Horst, het totaal aantal doelpunten
niet had voorspeld, eindigt hij op de
derde plaats en wordt Joey Wijnhoven
uit Broekhuizenvorst (Joey2010)
tweede. Wijnhoven wint een bon van
Slijterij Weijs ter waarde van 60 euro
en Van den Munckhof een waardebon van 40 euro van Bakkerij Derix.
Alle winnaars krijgen tevens een bon
van 15 euro van Shoetime. De complete
einduitslag is nog na te lezen op
wk2010.hallohorstaandemaas.nl.

HENK AARTS
Beleef de barbecue!

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

ZONDAG
in ut zuiden
Café Ummenthun

kerkplein Kronenberg

vr 23 juli

Not official
Mr.
Pi
n
k
za 24 juli
DookiCampaie gn
beide dagen
€ 5,- entree
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OLS volgend jaar Blauwebessenseizoen
drie weken later gestart
naar België
Het zestal van schutterij Sint Elisabeth uit het Belgische Stokkem
heeft D’n Um gewonnen. Door de invallende duisternis was het afgelopen zaterdagavond niet mogelijk de schietwedstrijden af te ronden.
Zodoende moesten de twee overgebleven schutterijen, Sint Lambertus
uit Helden en de Stokkemse schutterij zondagochtend beslissen wie
D’n Um mee naar huis mocht nemen.

Een dag eerder, op zaterdag,
haakten zowel de schutterij van Horst
alsook die van Sevenum af.
Sint Sebastianus uit Sevenum lag
er al vrij snel uit. Door de felle zon
waren de bölkes minder goed te zien.
Even na de middag onderging ook
Sint Lucia uit Horst hetzelfde lot en
werd een bölke gemist.
De Horster schutterij eindigde op
een verdienstelijke zestiende plek.
Zowel de schutters van Sevenum
alsook die uit Horst waren zeer te
spreken over het evenement.

“We hebben het geweldig naar
onze zin gehad hier in Grubbenvorst.
De organisatie verdient een groot
compliment en daar neem ik graag
mijn schutterhoed voor af”, aldus
buksmeester Erik Sturme van Sint
Sebastianus uit Sevenum. Voorzitter
Ger van Helden van schutterij Sint
Lucia uit Horst: “De sfeer was super
en we voelden ons echt thuis in
Grubbenvorst. Dit was perfect georganiseerd, en ik heb dan ook groot
respect voor de organisatie”, zegt Van
Helden.

Synthese op zoek
naar maatschappelijke
stageplaatsen
Synthese is voor het volgend
schooljaar op zoek naar nieuwe
plekken voor maatschappelijke
stages. Dit jaar hebben al zo’n 200
leerlingen van het Dendron College
en het Citaverde College vrijwilligerswerk uitgevoerd voor hun
maatschappelijke stage. Volgend
schooljaar wordt dit aantal leerlingen verdubbeld.
De leerlingen moeten, om het
maatschappelijke stagecertificaat
te behalen, 30 uur vrijwilligerswerk
doen. Vanaf het schooljaar 2011-2012
is het voor iedere leerling van het
middelbaar onderwijs verplicht om
tijdens zijn of haar schoolloopbaan
een maatschappelijke stage te lopen.
Het voornaamste doel van een
maatschappelijke stage is om jongeren, tijdens hun schooltijd, kennis te
laten maken met de samenleving.
Jongeren krijgen de mogelijkheid
buiten school te leren en daarbij op
een andere manier kennis te maken
met de maatschappij. Ook kunnen
jongeren door deze stage belangstelling ontwikkelen om zelf na hun
studie vrijwilligerswerk te doen.
Organisaties of verenigingen die mogelijkheden hebben voor maatschappelijke stagiaires met bijvoorbeeld
een leuk project of een activiteitendag kunnen zich aanmelden op
www.horstaandemas.nl. Voor meer
informatie kan gemaild worden naar
horstmas@synthese.nl

Afgelopen zondag hebben de blauwebessentelers in Noord-Limburg hun deuren opengezet voor het publiek.
Belangstellenden konden een kijkje nemen achter de schermen bij een aantal blauwebessentelers. De deelnemende bedrijven gaven uitleg over de bessenteelt en hoe plukmachines worden ingezet. Het seizoen opende twee tot
drie weken later dan normaal door een te koude meimaand.

Aan de openstelling van de
blauwe bessenbedrijven was ook
een fietsroute gekoppeld die langs
de bessenvelden en bedrijven
voerde. Theo Douven, blauwe
bessenteler uit Melderslo: “In het
verleden werd het bessenseizoen
met een blauwebessendag in
museum De Locht geopend. We
wilden als bessentelers iets anders
omdat de opening bij De Locht naar
ons idee over de houdbaarheidsdatum is, vandaar de openstelling op
de verschillende bedrijven”, aldus
de bessenteler. De belangstelling op
zijn bedrijf was groot maar de
interesse om de blauwebessenroute
te fietsen minimaal. “Dat had alles
te maken met de hitte, mensen
zochten liever een plekje in de
schaduw op”, zegt Douven.

Blauwebessenseizoen gestart
Ook bij Hayberries Stop in
Broekhuizen was weinig te beleven. Hay Aerts: “Logisch, het was
snikheet waardoor de belangstelling tegenviel. Het was zelfs minder
druk dan op een gewone zondag.”
Volgens Aerts mogen de blauwebessentelers een prima seizoen
tegemoet zien.
“De struiken hangen vol met
bessen en wanneer zich geen
extreme weersomstandigheden
voordoen krijgen we een topoogst”,
aldus de Broekhuizenaar. Gemiddeld

Voor sfeer vol wonen!

genomen bedraagt de oogst acht à
tien ton per hectare, afhankelijk van
het ras bessen dat men teelt.
Omdat het blauwebessenseizoen
zo’n drie weken later op gang kwam
dan normaal, zullen er tot eind september bessen zijn. Normaal begint
het seizoen tussen 15 en 20 juni en
duurt het tot begin september. Het
koude voorjaar heeft de groei van
de bessen vertraagd en daarmee de
start en het seizoenseinde verlaat.

Bij Museum De Locht was het
eveneens minder druk dan op een
normale zondag. Blauwebessenteler
Leon Schrijnwerkers uit Grubbenvorst
had er een stand staan met producten maar het liep allesbehalve
storm. “Pfff…wat wil je met zo’n
hitte, een normaal mens zoekt liever
een verkoelend plekje op”, aldus de
Grubbenvorstenaar. Meer informatie
over blauwe bessen is te vinden op:
www.blauwebessen.nl

Bekendmakingen
Provincie Limburg
De Provincie Limburg publiceert haar openbare bekendmakingen

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

elektronisch via de website www.limburg.nl/bekendmakingen.
Wilt u op de hoogte blijven van bekendmakingen in uw omgeving? Ga naar www.limburg.nl/bekendmakingen en klik op

l

l

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

Zomervakantie...
Diëtistenpraktijk Reijnders-Heyligers is wegens
de zomervakantie gesloten t/m 13 augustus.
Diëtist Marian Reijnders-Heyligers
Hoofdstraat 26, 5961 EZ Horst

e-mailservice.

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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Wandelgemeente Horst aan de
Maas bij de Vierdaagse
Om meer bekendheid te geven aan
het feit dat de oude gemeente Sevenum
is uitgeroepen tot Wandelgemeente van
Nederland 2010 lopen wandelaars uit
Horst aan de Maas tijdens de Nijmeegse

Vierdaagse met een toepasselijke tekst
op het shirt. Stichting KnopenLopen
uit Sevenum roept deelnemers op om
tijdens het wandelen het shirt te dragen
en als het kan nog even extra te zwaai-

en naar de tv-camera’s. De shirts zijn
zaterdagmiddag tussen 12.00 en 14.00
uur gratis af te halen op Beatrixstraat 11
in Sevenum.
Meer infomatie: 077 467 26 64.

Inzegening Sint Annakapel
De Sint Annakapel in Sevenum wordt op zondag 18 juli om 11.00 uur ingezegend door pastoor
Lauvenberg. De kapel staat op de kruising van de Grubbenvorsterweg met de Dijkerheideweg in Sevenum.
De Sint Annakapel werd in
1911 door veehouder Pieter Jan
Litjens en zijn vrouw Maria
Petronella Zeelen gebouwd ter
ere van Sint Anna. De reden
hiervoor was het feit dat hun vee
gespaard was gebleven tijdens
de mond- en klauwzeerepidemie
in dat jaar. De kapel werd in 1978
gerestaureerd door leerlingen

van de lts in Horst onder leiding
van hun leraar Henk Janssen.
Enige tijd geleden hebben
vandalen het kostbare Sint
Annabeeld uit de kapel weggenomen en kapot gesmeten.
De huidige eigenaren, de familie
Van Hoppe, hebben de stukken bij
elkaar gezocht en laten restaureren. Van het originele beeld werd

vervolgens een kopie gemaakt,
deze is in de kapel geplaatst.
Het originele Sint Annabeeld
staat nu op een veilige plaats.
Dit alles is voor de Stichting
Kruisen en Kapellen Sevenum
aanleiding om de kapel op
18 juli opnieuw te laten inzegenen. Belangstellenden zijn van
harte welkom.

STAPEL
KORTING
1 PRODUCT
= 10% KORTING
2 PRODUCTEN
= 20% KORTING
3 PRODUCTEN OF MEER = 30% KORTING
(Deze actie loopt van 15 juli t/m 28 augustus 2010)

Rode Kruis Horst behaalt
14e plek in Belgrado
Het Horster Rode Kruisteam heeft in Belgrado een veertiende plek behaald op de First Aid Convention Europe
(FACE). Na de titel van het vorige Horster team in 1987 en een dertiende plaats in Eindhoven vorig jaar, is geen
enkel Nederlands team boven plaats twintig geëindigd. De Horster Rode Kruisploeg mocht afgelopen weekend
Nederland vertegenwoordigen in Servië nadat het team in september vorig jaar eerste werd op de Nederlandse
Rode Kruis Eerste Hulp-wedstrijden.

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

mooi
haar

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

Het Horster team in actie tijdens een ‘mijnongeval’ bij archeologische opgravingen
In de Servische hoofdstad streden
26 landen van 8 tot en met 11 juli
in drie categorieën om de Europese
titel. Vorige week vrijdag vond in de
Servische hoofdstad de opening van
FACE plaats, gevolgd door een parade
die eindigde bij het Kalmegdan fort. Op
en rond het fort vonden alle wedstrijden plaats.
Afgelopen zaterdag werden de eerste hulpwedstrijden gehouden waarbij
het team uit Horst een veertiende
plaats wist te veroveren. “Dit is een
heel goed resultaat. Je hoopt natuurlijk
altijd op een stunt want we hebben
er per slot van rekening bijna een jaar
voor getraind. Toch zijn we erg tevreden”, zegt teamleider Rob Clabbers.

Sommige teams ging
zelfs in trainingskamp
Dat het binnenhalen van de
Europese titel moeilijk zou worden,
was vooraf al duidelijk. Onder de deelnemende landen zitten teams die dagelijks met de EHBO te maken hebben.
“En je hebt teams die zelfs tien dagen
op trainingskamp zijn geweest voor de
wedstrijden. We mogen dan ook trots
zijn op wat we gepresteerd hebben in
de opdrachten”, aldus Clabbers.
De casussen varieerden van het
opvangen van slachtoffers van een
treinongeval, tot een ongeval op een
filmset met een explosie, waarbij acteurs gewond raakten. Ook was er een

ongeval met een bus en een mijnongeval. Een belangrijk onderdeel tijdens
de wedstrijden waarop gejureerd werd
was een reanimatieopdracht.

Veel ervaring
opgedaan in Belgrado
Teamleider Clabbers kijkt tevreden
terug naar de wedstrijden in Belgrado.
“In de aanloop naar de wedstrijden in
Belgrado hebben we een geweldige
bult ervaring opgedaan. Daardoor
zijn we gegroeid, niet alleen op Rode
Kruisvlak, maar ook op persoonlijke
vlak. Dit is iets waar we binnen het
Horster Rode Kruis nog lang over napraten”, aldus teamleider Rob Clabbers.

Gezinszak friet met
2 bamischijven
en 2 frikadellen


95

7,

Vacatures
Cafetariamedewerker(ster) voor 15-30 uur
Vervangend bedrijfsleider(ster)
voor 15-30 uur per week

Kijkt u ook eens op
www.hethukske.nl
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Amnesty Horst aan de Maas

In actie voor Keniaanse
sloppenbewoners
NIEUW in “De Riet”
Pannenkoekendag, elke zondag pannenkoekendag, voor
zowel groot als klein. Pannenkoeken op de ambachtelijke
wijze bereid, zowel naturel als met diverse ingredienten.

Bij inlevering van deze coupon een gratis frisdrank
per persoon (max. 4 per bon)!
De Riet - Weltersweide 22, 5961 EJ Horst
Email: info@deriet.nl - Telefoon: (077) 3982624

Haastige spoed ...
Dit keer goed!
KERKSTRAAT 20A • HORST • (077) 398 72 50

ZOMEROPRUIMING
T/M 70% KORTING!

Onder het motto ‘Stop gedwongen huisuitzettingen in Kenia’ voert Amnesty International landelijk actie.
In dat kader zijn medewerkers van Amnesty Horst aan de Maas op zondagmiddag 18 juli 2010 aanwezig tijdens
de Sèrumse Fiste. Ook op donderdag 22 juli zal er actie worden gevoerd, dan in Museum De Locht in Melderslo.
Het museum fungeert deze dag als pleisterplaats voor de fietsvierdaagse van Venray.
Op zondag 18 juli wordt in
Sevenum een wandeling georganiseerd waarbij op verschillende
plaatsen lang de wandelroute
theateracts worden gegeven. Aan
het eind van deze route vragen de
medewerkers van Amnesty Horst
aan de Maas aandacht voor de
problematiek rond sloppenwijken.
Tevens zullen de medewerkers proberen om zoveel mogelijk mensen
een petitie te laten tekenen.
Ook tijdens de fietsvierdaagse
van Venray wordt actie gevoerd. Een
van de pleisterplaatsen op donderdag 22 juli is Museum De Locht in
Melderslo. Tussen 10.00 en 14.30
uur staan ook hier medewerkers

van Amnesty Horst om zoveel mogelijk mensen in actie te laten komen
tegen de gedwongen huisuitzettingen
in Kenia door middel van het tekenen
van de petitie.

Stop gedwongen
huisuitzettingen in
Kenia
Amnesty International werkt aan
een wereld waarin vrijheid voorop
staat en waarin de mensenrechten
worden nageleefd. De mensenrechten van de armsten op deze wereld
worden het meest geschonden.
Zo worden in sloppenwijken op alle

continenten ieder jaar zo’n twee
miljoen mensen onrechtmatig uit
hun huis gezet.
Op dit moment dreigt een
dergelijke gedwongen huiszetting
voor de bewoners van The Deep
Sea settlement, een sloppenwijk
in Nairobi, Kenia. Bedrijven hebben hun oog laten vallen op de
grond waarop de wijk is gebouwd
en de 7.000 inwoners leven in
permanente angst. Ze kunnen ieder
moment zonder waarschuwing uit
hun huizen worden gezet. Amnesty
komt in actie om deze mensen te
beschermen. Want wereldwijde vrijheid betekent mensenrechten voor
íedereen.

Toverland opent Scorpios
en De Paarden van Ithaka
Op donderdag 8 juli zijn er in Attractiepark Toverland twee nieuwe attracties geopend: Scorpios en De Paarden
van Ithaka.

BADKLEDING . ONDERMODE . NACHTKLEDING

Geopend op:
woensdag t/m vrijdag van 10.00 - 18.00 uur
zaterdag van 10.00 - 16.00 uur
Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree
Telefoon 077-4651794

www.haardstede.nl
TE KOOP
BEDRIJFSLOCATIE BOOMSWEG 12 TE MELDERSLO

Bedrijfslocatie, aansluitend aan industrie
terrein Melderslose Weide. Met bedrijfswoning,
800 m2 loodsen en containerveld. Het contai
nerveld met 450 m2 loods is ook afzonderlijk te
koop. De locatie is tevens geschikt voor klein
Vraagprijs: op aanvraag
industrie of zzpers.

Info? Bel (0478) 57 82 57

Bekijk ons totale aanbod op www.arvalis.nl

Het schip Scorpios wordt door alle aanwezigen
gedoopt door het gooien van een geluksoogje in het water
Scorpios is een schipschommel in
de vorm van een schorpioen met een
hellingsgraad van 75 graden. Dit is
meer dan de meeste bestaande schipschommels, die niet verder komen
dan 60 graden. Deze hellingshoek
zorgt vooral in de buitenste rijen voor
airtime – het even loskomen van de
zitting dat een gevoel van gewichtloosheid veroorzaakt. Scorpios heeft
volgens directrice Caroline Maessen
zelfs meer airtime dan de naastgelegen achtbaan Troy.
Afgelopen donderdag werd
Scorpios geopend door de ouders van
Caroline Maessen en Jean Gelissen, eigenaar van Toverland. Maessen: “Alles
is met pap en mam begonnen. In onze
jeugd hadden we al een minispeeltuin

achter ons huis en daar hebben wij het
parkvirus ongetwijfeld opgelopen. Door
pap en mam vandaag Scorpios te laten
openen, laten we zien dat Toverland
een echt familiebedrijf is.”
Scorpios is het vervolg op het verhaal rondom Troy en is een voorproefje
op de uitbreiding die Toverland in 2012
zal presenteren, genaamd Odysseus.
In de tijd van Odysseus werd er geen
champagne gebruikt om een nieuw
schip te dopen. Voor een behouden
vaart gooiden achterblijvers Turkse
geluksoogjes in het water. Op dezelfde
wijze werd Scorpios in Toverland gedoopt: alle gasten gooiden gelijktijdig
een kraaltje in het water rond het schip.
Naast de schorpioenboot – die is
voorzien van luidsprekers waaruit span-

nende, bijpassende muziek klinkt –
biedt Toverland een tweede nieuwe
attractie: De Paarden van Ithaka.
Kinderen kunnen plaatsnemen op
een Trojaans paardje om een parcours
af te leggen langs duinen en oude
bruggetjes.

De echte pretparkfans
zijn lyrisch
over de uitbreiding
Caroline Maessen na afloop van
de opening: “Ik ben ontzettend trots
op onze twee nieuwe attracties. Ook
de echte pretparkfans zijn lyrisch over
de uitbreiding en dat is natuurlijk
geweldig.”
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‘Meneer Jan’ neemt afscheid van ‘t Reuvelt
De laatste weken zitten er bijna op voor Jan Vissers, hoofd van basisschool ’t Reuvelt in Grubbenvorst. Er breekt
voor hem een periode aan waarin hij mag genieten van een hele lange grote vakantie. Wie is Jan Vissers en wat
gaat hij straks doen in zijn vrije tijd? HALLO sprak met ‘Meneer Jan’, zoals de leerlingen hem noemen.

af te laten maken. Van de andere
kant was ik blij als het me wel lukte.
Met andere woorden, je probeert de
kinderen gegeven de mogelijkheden,
zo ver mogelijk in hun ontwikkeling te
krijgen”, aldus Vissers.
Inmiddels heeft een ‘digitale
revolutie’ plaatsgevonden op vrijwel
alle scholen en zijn computers niet
meer weg te denken uit het leerstelsel. Hierover zegt Vissers: “Zolang de
computer maar als hulpmiddel en
ondersteuning wordt gezien en er
selectief mee wordt omgegaan. Dan
biedt men leerlingen mogelijkheden
ter begeleiding van hun individuele
ontwikkeling.”

eerste stappen gezet om tot een fusie
te komen en een nieuwe krachtige
organisatie”, aldus Vissers.
Het afscheid van Jan Vissers met
alle leerlingen van ’t Reuvelt vond
op donderdag 8 juli plaats. Jan: “Het
was echt indrukwekkend. Er werd
een circusvoorstelling gegeven door
de kinderen, die daarna tussen de
middag frietjes, drinken, een snack en
een ijsje kregen. Verder kreeg ik als
blijvende herinnering kleurrijke werkjes aangeboden van alle kinderen,
welke waren samengebracht in lijsten
per groep. Er volgde later die dag
een zeer drukke receptie met veel
kaarten en persoonlijke briefjes. Echt
een supermooie dag, waar ik veel
voldoening aan heb beleefd.”

Pc’s alleen als
hulpmiddel en onder- Minder kinderen
steuning zien
maakt fuseren
Tijden veranderen en steeds
scholen noodzakelijk
vaker fuseren scholen, zo ook in
Jan Vissers, te midden van ‘zijn’ kinderen

Jan Vissers woont vanaf 1972
in Grubbenvorst, is 62 jaar oud en
gehuwd met Leny (64). Samen hebben ze twee dochters, Simone van 23
en Irene is 30 jaar oud. Jan en Leny
hebben twee kleinkinderen Funs, die
bijna vier wordt en Suus die nu een
half jaar oud is. In augustus hopen Jan
en Leny voor de derde keer opa en
oma te worden want dochter Simone
verwacht dan haar eerste kindje.
De loopbaan in het onderwijs van
Jan begon in september 1969 toen
hij slaagde aan de Pabo in Roermond
waar hij vijf jaren intern doorbracht.
Hij behaalde daar het diploma en
werd volledig onderwijs bevoegd. In

die tijd deed Jan ook veel vrijwilligerswerk, met name jeugdwerk in een
Roermondse wijk en verving hij vaak
leraren in de regio. In januari 1970
riep het ‘Vaderland’ en moest Jan in
militaire dienst. Na het beëindigen
van zijn dienstplicht in 1971, startte
hij op 15 februari aan de voormalige jongensschool (Sint Jansschool)
in Grubbenvorst. Hij bleef daar tot
augustus 1981 en was de laatste
twee jaren hoofd van die school.
Basisschool ’t Reuvelt en de Sint
Jansschool fuseerden op 1 augustus
1981. Jan ging les geven op ’t Reuvelt
en werd er in augustus 1988 directeur
van ’t Reuvelt.

Alleen de
kleuterklassen heb
ik niet gehad
Op de vraag welke klassen hij het
meest onder zijn hoede had, zegt de
scheidend directeur: “Eigenlijk heb ik
alle klassen en groepen wel gehad
met uitzondering van de kleutergroepen. Maar het vaakst heb ik de zesde
klas en groep 8 begeleid.” Aan zijn
‘meesterlijke’ loopbaan komt nu een
einde en Jan kijkt met gemengde
gevoelens terug. “Weet je, ik vond het
vreselijk wanneer ik er niet in slaagde
om een leerling of groep de school

Grubbenvorst waar basisschool De
Springweide en ’t Reuvelt samen
verder gaan onder de naam De
Kameleon. Hoe kijkt Vissers tegen zo’n
fusie aan? “Als het proces gedegen
wordt voorbereid en de kwaliteit van
het onderwijs steeds voorop staat,
biedt een fusie kansen en mogelijkheden. De laatste twee jaren is dit
proces met werkgroepen van ouders
en leerkrachten en een klankbordgroep van ouders met een goed resultaat tot stand gekomen. Bert Cupers,
directeur van De Springweide en ik,
hebben dit in overleg met het College
van Bestuur van Scholengemeenschap
Dynamiek gecoördineerd. En we zijn
met het resultaat best trots. Gelukkig
werd in een vroegtijdig stadium een
flinke terugloop van het aantal kinderen in Grubbenvorst geconstateerd.
Dynamiek heeft toen meteen de

Nog een paar dagen en dan mag
‘Meneer Jan’ gaan genieten van zijn
vrije tijd. “Ik heb me voorgenomen
het eerste half jaar geen bestuurlijke
functies aan te nemen of me als lid
ergens aan te melden. Ik wil gaan
fietsen, wandelen, tuinieren, klussen,
en lezen. Verder één dag in de week
op de kleinkinderen passen en op tijd
naar de speeltuin van Roeffen Mart
want daar ben ik als vrijwilliger aan
verbonden”, zegt de directeur. Aan het
einde van het interview nog even een
hint voor leerlingen en leraren aan
‘Meneer Jan’ gevraagd. “Als tip zou ik
de kinderen willen meegeven respectvol met elkaar te blijven omgaan. Voor
leerkrachten: een goede balans houden tussen nieuwe ontwikkelingen en
de huidige situatie.” Jan Vissers krijgt
bijna grote vakantie, een welverdiende
vakantie.

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

VERKOELING
NODIG??

ALLES
½ PRIJS
m.u.v. nieuwe collectie

Hoofdstraat 14, Horst
www.pastschoenen.nl

AIRCO’S
VANAF  279.00
Perfect uitgerust.
Gewoonweg meer comfort.

De nieuwe Art SL met een diepte van slechts 90 mm.

VENTILATOREN
VANAF  19.99

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:

home of electronics
CoenDers eleCtro KerKstraat 11 5961 GC Horst 077 3981388

Ventilatoren

VOEL JE LEKKER
IN HUIS
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Kasteelconcert
bij De
Borggraaf
in Lottum

Kleurplatenwedstrijd
kermis America
Tijdens de kermis in America organiseerde de Dorpsraad van
America een kleurplatenwedstrijd. De tekenaars konden bij de rups,
de autoscooters of de draaimolen de kleurplaat inleveren en kregen
daarvoor een gratis ritje in de attractie. Ook maakten ze kans op
mooie prijzen. De jury koos vijf prijswinnaars in vijf verschillende
leeftijdscategorieën. Gewonnen hebben van links naar rechts: Jacky
Peeraer, Janne van der Heijden, Gaby Versleijen, Lisanne Daniëls en
Martijn Schleibach.

Bezorger
Lottum m/v
GCH media is op zoek
naar een bezorger in Lottum
voor nieuwsblad
HALLO Horst aan de Maas.
Een baan met leuke
bijverdiensten.

Arbeidsvoorwaarden:
elke donderdag beschikbaar zijn
voor 1,5 uur om het nieuwsblad
te bezorgen.
Interesse of informatie?
Mail naar Laurent Smedts:
laurent@hallohorstaandemaas.nl
of bel (077) 396 13 53

Zondag 18 juli vindt op de
binnenplaats van kasteel
De Borggraaf in Lottum voor
de negende keer een kasteelconcert plaats. Het concert
begint om 14.00 uur en is
gratis toegankelijk. Er is een
optreden van de Lottumse
jeugdharmonie, fanfare
Abdissenbosch uit Landgraaf
en de Koninklijke Harmonie
van Lottum. Als extraatje
spelen fanfare Abdissenbosch
en de Koninklijke Harmonie
uit Lottum enkele stukken
samen.

Samen muziek
maken verbindt
Volgens Eric Brouwers,
voorzitter van de Lottumse
harmonie, is het concert
ontstaan vanuit de behoefte om
voor publiek te spelen in een
bijzondere omgeving. “Dit
optreden is sinds vele jaren een
vast onderdeel van het jaarprogramma waar we als harmonie
naar toe werken. We nodigen
daarbij altijd een andere
harmonie of fanfare uit. Op die
manier krijg je verbondenheid
tussen de korpsen en heb je
meteen een uitwisselingsmogelijkheid. Het belooft een
muziekmiddag te worden voor
iedereen die van populaire
harmonie- of fanfaremuziek
houdt. Verder kunnen bezoekers
zien en horen hoe de jeugdharmonie zich ontwikkelt. En
natuurlijk speelt de ambiance
van een kasteel ook mee”, aldus
Brouwers.

De ambiance van
een kasteel speelt
ook mee
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

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

H
WAGENS
EN VRIES
L
E
O
K
H
SH
RWAGEN
H FRITUU
H
WAGENS
H TOILET
SH
EWAGEN
H
H DOUCH
ILETTEN
ISCHE TO
M
E
H
C
H

Volgens Brouwers hebben
harmonieën en fanfares het niet
gemakkelijk. “De kosten die
gemaakt moeten worden voor
opleidingen, nieuwe instrumenten en het onderhoud daarvan
zijn hoog. De jeugd heeft de
toekomst, dus investeren we
daar graag in. Zo hebben we
onlangs met de jeugdharmonie
een voorspeelavond gehouden
voor groep 4, 5 en 6 van
basisschool De Bottel in het
kader van ‘muziek in de klas’
(MIK). Op deze manier proberen
we zo veel mogelijk kinderen
geïnteresseerd te krijgen voor
het maken van muziek”, zegt de
voorzitter. Op de binnenplaats
van kasteel De Borggraaf komt
een grote partytent te staan
waar geschuild kan worden
mocht er een buitje vallen.
Het concert duurt tot ongeveer
17.00 uur.

Sèrumse Fiste
Sevenum
Op zaterdag 17 juli en zondag 18 juli staat Sevenum weer in het teken
van de Sèrumse Fiste. Er is voor dit jaarlijkse muziek- en theaterfestival een
gevarieerd programma samengesteld waarbij diverse theatergroepen,
bands en dj’s optreden.
Op zaterdagavond 17 juli wordt er
livemuziek gespeeld in Sevenum. Op
het podium in de tent treden eerst de
Banana Pancakes op. Een energieke
jonge band uit de regio die een breed
muziekrepertoire speelt voor jong en
oud met de nadruk op gitaarmuziek.
De hoofdact van de avond zijn
de Belgische mannen van de band
Cookies and Cream. Een echte partyband die op geheel eigen wijze
interpretaties brengt van de muziek
van nu en van de grootste hits uit de
jaren 70, 80 en 90. Pop, rock, disco,
reggae, soul, dance, R&B, alle stijlen
komen aan bod. De entree op deze
avond bedraagt 5 euro.
Op zondagmiddag organiseert
Sèrumse Fiste voor de vijfde keer het
‘Tourtheater - een wandeling vol verrassingen’. Tussen 13.30 en 15.00 uur
kan gestart worden met deze wandeling die leidt door de mooie omgeving
van Sevenum. Onderweg zijn er op
verrassende locaties theateracts voor
groot en klein. Deelname aan de tocht

kost 6 euro, inclusief een kleinigheidje
te eten en drinken tussendoor. Voor
kinderen tot zes jaar is de wandeling
gratis.
De tocht eindigt op het
Raadhuisplein waar vanaf 15.00 uur
allerlei activiteiten plaatsvinden. Zo zal
de van tv bekende breakdancegroep
HustleKidz een paar keer optreden en
geeft theaterheld Ulik een spetterende
voorstelling. Met de muziek van de
Biergartenboys wordt het ouderwets
Duits gezellig met een moderne twist.
Voor de kleinere bezoekers zijn er
schminkers, een springkussen en andere leuke activiteiten. Rond 18.30 uur
wordt de middag afgesloten met een
theateract op het plein. De toegang
tot de activiteiten in en om de tent is
gratis.
Op zondagavond is er weer live
muziek van de extravagante glitterpop-coverband Glance. De entree is op
zondagavond gratis.
Kijk voor meer info op
www.serumsefiste.com

Kantkring ’t Klöske wil in
Guinness Book of Records
met Kanthappening
Kantkring ’t Klöske, een vereniging met 24 leden die al in 1990 gestart
is met maandelijkse bijeenkomsten, organiseert een Kanthappening in het
centrum van Horst. Deze Kanthappening vindt plaats op 12 september en is
georganiseerd om te laten zien dat kantklossen nog leeft.
Vijf kantkringen komen 12 september naar Horst om in de openlucht
te komen kantklossen, daarnaast zijn
er nog de individuele aanmeldingen.
Om 9.30 uur zijn de deelnemers
welkom in Museum de Kantfabriek.
Hier worden ze ontvangen met koffie
en Limburgse vlaai. Om 11.30 uur
worden de deelnemers naar het centrum van Horst begeleid, hier kunnen
ze zich installeren om hun hobby te
demonstreren. Om ongeveer 13.00
uur opent burgemeester Van Rooij de
happening.
De gemeente van Horst aan de
Maas heeft met deze happening een
aanvraag gedaan om in aanmerking

te komen voor een vermelding in het
Guinness Book of Records.
In het kader van een 20-jarig
jubileum heeft Kantkring ’t Klöske
ook een tentoonstelling georganiseerd waarin werk te zien is van de
afgelopen tien jaar, gemaakt door
de leden. Deze tentoonstelling is
van 22 augustus tot 24 oktober in
Museum de Kantfabriek te zien. Het
thema is ’Kant in beweging’, hiermee
wil Kantkring ’t Klöske laten zien dat
ontwikkelingen in kant niet stilstaan.
Mede-exposanten Nel Butter en
Ulrike Jurklies van Momantai en Etsprit
laten tijdens deze tentoonstelling hun
kunstwerken zien.
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Onthulling kunstwerk Sint Goarfeest
Meerlo
Afgelopen weekend vond in Meerlo het Sint Goarfeest plaats. Tijdens
dit feest werd het kunstwerk van Chris Ripken, stadkunstenaar van de
havenstad Rotterdam, onthuld. Het werk bestaat uit zes ijzeren wolven die
in verschillende houdingen staan en staat in het bosje vlak bij de kapel.

Het kunstwerk werd geëxposeerd
tijden de Pinkstermanifestatie vorig jaar
in de beeldentuin van Keramieke in
Geijsteren. De gemeentebesturen van
Horst aan de Maas en Venray hebben,
op initiatief van Mieke van Uden, het
kunstwerk aangekocht en laten plaatsen
op de grens van deze twee gemeenten,
bij de Sint Goarkapel in Meerlo. Dit ter
gelegenheid van de opheffing van de
gemeente Meerlo-Wanssum. De zes
wolven symboliseren de zes kerkdorpen die voorheen bij Meerlo-Wanssum
hoorden.
Burgemeester Kees van Rooij van
Horst aan de Maas mocht samen met
burgemeester van Venray Hans Gilissen
en oud-burgemeester Joep Hahn het
kunstwerk onthullen en was erg onder
de indruk van de wolvengroep.
Volgens Pastoor Verheggen van
Meerlo staan de wolven symbool voor
de strijd die Horst aan de Maas en
Venray gestreden hebben om de dorpen
van Meerlo-Wanssum in te palmen. ”Ze
hebben gevochten als honden om ons”,
vertelt pastoor Verheggen.
Ook werd er tijdens het feest een
nieuwe traditie geboren. Voor het eerst

in de 400-jarige geschiedenis van de
Sint Goarkapel in Meerlo was er een uitwisseling tussen de muziekverenigingen
uit Sankt Goar am Rhein, de plek waar
de heilige Sint Goar begraven is, en
Meerlo. Voorzitter van Sankt Goar Patrick
Becker: ”Onze muzikale vriendschap
voelt goed. We vonden het een eer om
hier te zijn en verheugen ons op jullie
bezoek volgend jaar aan Sankt Goar.”
Volgend jaar gaat Fanfare Eendracht
Meerlo het Sint Goarfeest in deze Duitse
stad vieren. Becker bood als teken van
verbondenheid de Meerlose fanfare de
stadsvlag van Sankt Goar aan.
In de Sint Goarkapel werd dit weekend ook een openluchtmis opgedragen.
De 120-jarige fanfare trok samen met
de Duitse harmonie Muzikverein Sankt
Goar, pastoor Verheggen en honderden
mensen naar de kapel. De pastoor droeg
een monstrans waarin zich een relikwie
van Sint Goar bevond. Tegelijkertijd
vond er een nevendienst voor kinderen
plaats, waar vijftig kinderen aan meededen. De muziekkorpsen van Sankt
Goar en Meerlo speelden tijdens deze
indrukwekkende viering om de beurt
enkele muziekstukken.

Jeugdorkest
BMBM naar
Luxemburg
Zaterdag 24 juli vertrekt
jeugdorkest BMBM na een jaar
lang repeteren en diverse
concerten in de regio voor de
dertigste keer naar Luxemburg.
Tijdens de concertreis naar
Luxemburg verzorgen de 53 jonge
muzikanten uit de dorpen Broekhuizen, Maashees, Broekhuizenvorst
en Melderslo op twaalf verschillende
locaties een concert. De concerten,
onder leiding van dirigent Bas
Clabbers, vinden plaats op campings,
in stadscentra en winkelpromenades. Er wordt ook een concert
gegeven op de kiosk op het Place
D’Armes in Luxemburg-stad. De
concerten bestaan voornamelijk uit
lichte en populaire werken. ’Tulpen
uit Amsterdam’ staat ook dit jaar
weer op het programma. De groep
muzikanten overnacht deze week
in een jeugdherberg in het stadje
Wiltz. Ondanks het drukke concertprogramma is er ook genoeg tijd
voor ontspanning. Zo staan kanoën,
een wandeltocht, zwemmen en een
spellenmiddag op het programma.
Zaterdagavond 31 juli om 24.00 uur
worden de muzikanten weer terugverwacht van hun concertreis.

Roofvogelshow in
Museum De Locht
Zondag vindt er in Museum De Locht een demonstratie met
verschillende soorten roofvogels plaats. De demonstratie wordt
gegeven door veldbioloog Franz Schnurbusch uit Düsseldorf.
Franz Schnurbusch laat met
veel geduld en liefde zien hoe
een hechte band gecreëerd kan
worden met de schuwe en
eigenzinnige vogels. Ook kunnen
kinderen ergens anders op het
terrein onder deskundige

begeleiding aan de slag met het
knutselen met knopen. In de
zadelmakerij geeft een specialist
uitleg over het maken van zadels
en ander tuig en demonstreert
hij zijn vaardigheden op dat
gebied.

St. Hubertus

Leerlingenvoorstelling
en openluchtconcert
Muziekvereniging St. Hubertus organiseert vrijdag 16 juli de jaarlijkse
leerlingenvoorstelling in zaal Debije in Hegelsom. Zaterdag 17 juli presenteert St. Hubertus zich in een openluchtconcert.
Tijdens de leerlingenvoorstelling
laten de muzikale leerlingen uit verschillende leeftijdscategorieën horen hoe
ver ze zijn met hun opleiding. Daarnaast
worden er enkele muziekdiploma’s
uitgereikt. Ook leerlingen van groep 4 en
5 van basisschool Onder de Linde laten
horen en zien wat zij geleerd hebben
op muzikaal gebied. De voorstelling

wordt rond 19.45 uur afgesloten door de
jeugdfanfare onder leiding van Phill van
Landeghem. De aanvang is 18.00 uur
en de entree is gratis. Zaterdag laten de
jeugdfanfare en de fanfare een afwisselend programma horen en zien tijdens
het openluchtconcert. Het concert begint
om 19.00 uur op het terras voor zaal
Debije. De entree is gratis.

De ParkPicknick in Central Park in Meterik stond afgelopen zondag in het teken van Afrika. De band Luna
bracht Afrikaanse muziek ten gehore en de Stichting Vrienden van Christopher liet zien wat voor
ontwikkelingswerk zij doen in het Ghanese plaatsje Kandiga. Net als de vorige keer was er ook een kunsttuin
waar kunstenaars hun werk toonden.

KWIK-REP
www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

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

cultuur 09

www.kwik-rep.nl
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en zo
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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.

Marcel Vorstermans
Koken met
Jan Cremers

Een kilometer buiten de bebouwde kom van Sevenum heeft onze HALLOredacteur een toevallige ontmoeting met een jongeman uit Sevenum. De
verslaggever was op weg naar Maasbree en dacht zonder Tom Tom de weg
binnendoor naar ‘Bree’ wel te kunnen vinden. Maar dat was niet het geval.
Gelukkig bracht Sevenummer Marcel Vorstermans de redacteur weer op het
juiste spoor. Maar voor de geplande afspraak was de schrijver te laat. Van de
nood een deugd gemaakt en Marcel gevraagd of hij ‘Geplukt’ wilde worden.

Gemarineerde
lamsspies
voor op
de barbecue

Bereiding:
• was de courgette en schaaf er
met de kaasschaaf acht dunne
plakken af. Bestrooi de plakken
met zout en laat deze circa tien
minuten liggen;
• boen intussen de sinaasappel
goed schoon en rasp de schil
er (boven een kom) dun af.
Voeg de chilipoeder, kaneelpoeder, gehakte knoflook en
olie toe en roer het geheel tot
een marinade;
• halveer de lamslapjes in de
lengte en bestrijk ze met de
marinade;
• dep de plakken courgette
droog met keukenpapier. Leg
op elke plak een reep vlees
en snijd de courgette op maat
af;
• rijg aan elke spies zigzag
twee repen vlees met
courgette. Bestrijk de spiesen
opnieuw met marinade;
• laat de spiesen circa drie uur
afgedekt in de koelkast
intrekken;
• rooster de spiesen op een
hete barbecue in circa vier tot
zes minuten bruin van buiten
en rosé van binnen. Draai ze
regelmatig.

Voor een vette fik
mogen ze me ’s nachts
wakker maken
Naast het werken voor zijn eigen
bedrijf is de Sevenummer ook lid van
de vrijwillige brandweer. Voor een
flinke brand mogen ze hem midden in
de nacht wakker maken. “Maar vat dit
niet verkeerd op, want ik gun niemand
een brand. Als brandweerman is het
uitrukken altijd weer spannend.” Maar
niet alleen voor een brand mogen
ze hem midden in de nacht wekken.
“Onze zoon werd laatst om middernacht wakker en kon niet meer in slaap
komen. Hij heeft toen een uurtje bij mij
op de borst gelegen, toen sliep hij. En
dat is pas echt intens genieten”, aldus
de trotse vader.
Marcel Vorstermans is een bezig
baasje en neemt vaak teveel hooi op
z’n vork. Soms gaat het dan mis en
geeft Kim hem op z’n donder. “En dat
is maar goed ook, want zonder haar
zou ik ‘een aap gelogeerd zijn’. Zij doet

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.

Benodigdheden: (4 personen)
1 courgette
zout
1 sinaasappel
1 eetlepel chilipoeder
1 theelepel kaneelpoeder
2 theelepels gehakte knoflook
(potje)
5 eetlepels (olijf)olie
4 lamslapjes à la minute
(ca. 180 gram)
4 metalen of houten barbecuespiesen
keukenpapier

en valt er elke week 25 millimeter
regen. En natuurlijk op z’n tijd een ijsje
nemen, lekker eten, wat fietsen en
hobbyen. Alles onder het motto ’alles
mag niets moet’.”
Wanneer er boodschappen gedaan
moeten worden, laat hij dat het liefst
over aan zijn echtgenote. “Alleen kleding kopen, doen we meestal samen
omdat ik dat gezellig vind. Wanneer
ik alleen naar een kledingwinkel zou
gaan, zou ik altijd het verkeerde nemen, vandaar dat we dat altijd met z’n
tweeën doen”, lacht Marcel.

De Sevenummer is sinds 2003
zelfstandig ondernemer. Hij heeft een
eigen las- en constructiebedrijf dat zich
bezighoudt met staalconstructies en
metaalbewerking. Daarnaast heeft hij
zich toegelegd op speciale lastechnieken voor aluminium en roestvrij staal
en last ook op locatie bij particulieren
en bedrijven.
Marcel Vorstermans is 34 jaar oud
en woont in Sevenum. Hij trouwde
in 2008 met Kim (30). Samen heeft
het echtpaar een zoon Rik die bijna
2 jaar oud wordt. Kim en Marcel verwachten over een kleine drie weken

gezinsuitbreiding. Het gezin wordt
gecompleteerd door hond Wisky, een
labrador. Door de aanstaande bevalling
gaat het echtpaar niet met vakantie.
“We gaan waarschijnlijk in de herfst
naar een bungalowpark want dat is ideaal voor jonge gezinnen met kinderen.
Welk park, dat weten we nog niet,
eerst maar eens de bevalling afwachten en genieten van wat komen gaat.
En dan heerlijk tot rust komen”, zegt
de Sevenummer. Op de vraag wat hij
onder het ideale zomergevoel verstaat,
zegt Marcel: “Bij een ideale zomer
wordt het niet warmer dan 25 graden
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Kijk voor de oplossing op
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Sevenum heeft veel natuur en
mooie wandelroutes maar een speciale
plek heeft Vorstermans niet. Volgens
hem zijn er elke dag wel mooie plekjes
te vinden maar de allermooiste heeft
hij nog niet ontdekt. “De natuur in en
rond Sevenum bestaat alleen maar
uit mooie plekjes, plekjes die je ook
moet willen zien”, zegt hij tevreden.
Marcel vindt het jammer dat de oude
dorpsstijl in zijn dorp voor een groot
deel is verdwenen. Marcel Vorstermans
is iemand die weinig uitgaat. “Vroeger
was dat wel anders. De kroegbaas van
Metieske heeft voor mijn gevoel de
tent vroegtijdig kunnen verkopen mede
door mijn cafébezoek. Nu heb ik andere
behoeftes. Gewoon een avondje met
kameraden aan de hangtafel in de
garage met een biertje er bij, dat is het
helemaal voor mij.”
Als ik hem vraag naar zijn meest
gedenkwaardige momenten zegt de
Sevenummer zonder aarzelen: “Dat zijn
er drie. Het huwelijk met mijn Kim, de
geboorte van onze Rik en het overlijden
van mijn vader. Vooral het overlijden
van mijn vader was een memorabele
dag maar dan met een andere emotie.
Hij moest na 62 jaartjes vaarwel zeggen
terwijl ik nog veel van hem had kunnen
leren”, besluit Marcel het interview.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Aanlegpalen OLS verplaatst (Kogels buiten vrije zone)

“Weej waere beschoate, weej zien d’r gewès”,
Gans Grubbevôrs is in de stress.
Iederiën ván streek,
Mar wát later bleek,
’t waore mar de keugelkes ván ’t OLS!

BLAUWE BESSEN VLAAI  13,50
(16 stuks )
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Mooie plekjes moet
je ook willen zien

4-SEIZOENEN BROODJES

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

1

de dingen één voor één en is puntje
precies. Diep ik mijn hart ben ik er best
trots op hoe zij alles bestiert. Het gezin
komt voor haar op de eerste plaats en
dat is heel erg mooi om te ervaren”,
merkt Marcel op.
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 3,95

JULI MAAND AANBIEDING:
TARTE CÉZANNE
 5,95
ELKE DINSDAG BROODDAG:
WIT, TARWE of BRUIN van de MOLEN
2 BRODEN voor slechts  3,40

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Opruiming restanten landbouwbestrijdingsmiddelen
In het oppervlaktewater worden met regelmaat giftige stoffen aangetroffen die afkomstig
zijn van landbouwbestrijdingsmiddelen. Dit levert aanzienlijke schade aan het milieu op en
risico’s voor de volksgezondheid. De gemeente gaat meewerken aan de inzameling van restanten van landbouwbestrijdingsmiddelen.
Bedrijven die gebruik maken van gewasbeschermingsmiddelen, krijgen van overheidswege regelmatig te maken met einddatums voor gebruik
van bepaalde middelen. Over het algemeen is
er een termijn gesteld om de middelen met een
einddatum te kunnen gebruiken tot deze op zijn
en dan over te stappen op een nieuw middel.
Helaas lukt dat niet altijd en blijft er gewasbeschermingsmiddel over. De Stichting Opruiming
Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen
(STORL) stimuleert dat restvloeistoffen op een
verantwoorde manier af worden gevoerd.
Er is nu al de afspraak dat land-, tuinbouwers
en loonwerkers hun niet-aangebroken verpakkingen met landbouwbestrijdingsmiddelen
terugbrengen naar de distributeur. Aangebroken
verpakkingen die voorzien zijn van het beeldmerk van de Stichting Opruiming Restanten
Landbouwbestrijdingsmiddelen (STORL), kunnen door geregistreerde gebruikers bij het door
de gemeente te openen STORL-innameloket
worden aangeboden.
STORL-innameloket
De gemeente stelt een STORL-innameloket
open voor de gratis inname van aangebroken
STORL-verpakkingen. Inname van STORLverpakkingen bij de gemeente is voorlopig 1x
per kwartaal op zaterdag tussen 9.00 uur en
10.00 uur mogelijk bij de chemokar, die op
dat tijdstip aanwezig is bij Gemeentewerken,
Americaanseweg 43, Horst. De eerste inname
vindt plaats op zaterdag 17 juli aanstaande
tussen 9.00 en 10.00 uur. Dit jaar vindt inname verder nog plaats op zaterdag 2 oktober
aanstaande.

Nadrukkelijk wordt er op gewezen, dat het aanbieden van STORL-verpakkingen niet mogelijk
is tijdens de reguliere openstelling voor het
aanbieden van Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
door inwoners van de gemeente Horst aan de
Maas (tweewekelijks op zaterdag van 10.00 uur
tot 12.00 bij Gemeentewerken).
Voorwaarden voor inname
Voor het aanbieden gelden een aantal
voorwaarden. Zo is het aanbieden van
STORL-verpakkingen uitsluitend mogelijk
voor agrariërs uit de gemeente Horst aan de
Maas en moeten aanbieders zijn geregistreerd
bij een productschap (land- en tuinbouwbedrijven) of ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel (loonwerkbedrijven). Verder geldt
een legitimatieplicht bij aanbieding. Het gaat
alleen om de inname van STORL-verpakkingen
met eventuele restinhoud, voorzien van het
STORL-beeldmerk en de volgende tekst: “Deze
verpakking dient, nadat deze volledig is geleegd, te worden ingeleverd bij een KCA-depot.
Informeer bij uw gemeente”. Overige producten
worden niet aangenomen en geaccepteerd bij
het STORL-innameloket.
Agrarische ondernemingen in onze gemeente
die lid zijn van de LLTB ontvangen door tussenkomst van de LLTB een infobrief van de
gemeente.

Burendag ook in
Horst aan de Maas?
Op 25 september viert Nederland voor de vijfde keer Burendag. Voorgaande jaren was het
steeds groot feest. Afgelopen jaar deden in heel Nederland maar liefst 640.000 mensen mee!
Ook in Horst aan de Maas waren er buurt-initiatieven. Samen ondernam men allerlei activiteiten
die de buurt leuker maakten en de buurt nader tot elkaar bracht. Burendag wordt ieder jaar op
de 4e zaterdag in september gevierd.
Thema
Het thema in dit jubileumjaar is ‘Burendag.
Een goed idee voor de buurt’. Op de
website burendag.nl kan iedereen goede
ideeën indienen en zich door andere goede
ideeën laten inspireren. Op Burendag kunnen buurtbewoners deze ideeën uitvoeren.
Via het Oranjefonds is voor goede initiatieven
mogelijk een bijdrage van maximaal € 500,beschikbaar.
Aanvragen bijdrage
Heb je een goed idee? Het Oranje Fonds, stelt
tot maximaal € 500,- per idee beschikbaar

om het uit te voeren op Burendag. Zo helpt
het Oranje Fonds om overal in Nederland
buurten socialer te maken en mensen met
elkaar in contact te brengen.
Via de site http://www.burendag.nl/assets/
burendag vindt u het aanmeldformulier.
Hiermee vraagt u voor een goed buurtidee
een bijdrage van maximaal € 500 aan. Let op:
het Oranje Fonds heeft dit jaar maximaal € 2
miljoen beschikbaar, op=op! Er zijn aanmeldformulieren voor particulieren en voor organisaties. De voorwaarden en richtlijnen zijn te
vinden op het aanmeldformulier.

Foto: Brendan v.d. Beuken

Verantwoord ondernemen
De gemeente wil met de openstelling van het
STORL-innameloket een bijdrage leveren aan
het vereenvoudigen van een goede verwerking
van restant bestrijdingsmiddelen. We doen een
beroep op u, om hieraan mee te werken.

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 16 juli 2010.

Geen fietstocht Beleef de Dag in 2010

Foto
van de
week!

Het is al een heuse traditie: vanaf 2006 vindt iedere tweede woensdag in september de fietstocht van Beleef de Dag plaats. Een fietstocht van zo’n 40 kilometer waar ongeveer 1.000
55-plussers uit de gemeente aan meedoen.
De fietstocht staat niet op zich, maar moet
publiciteit geven aan het project “Beleef de
Dag”. Dat is een gezamenlijk initiatief van
de Ouderenbond KBO, de welzijnsstichting
Synthese, De Zorggroep en de gemeente Horst
aan de Maas. Dit samenwerkingsverband streeft
naar zinvolle dagbestedingen en activiteiten voor
senioren in alle kernen van de gemeente. De
website www.beleefdedag.nl bevat alle activiteiten
voor ouderen, voor zover die bekend zijn. Dit jaar
komt er geen fietstocht. Van 1 t/m 6 oktober vindt
de 12e editie van de Horster HILTHO plaats. De
HILTHO is de grootste paviljoenbeurs voor consumenten en bedrijven in Nederland. De vrijwilligers

van de Ouderenbond KBO zijn druk doende met
de organisatie van een Seniorenmiddag op de
HILTHO. Die seniorenmiddaq vindt plaats op
dinsdag 5 oktober. De projectgroep van Beleef de
Dag heeft daarom besloten dit jaar de fietstocht
niet te organiseren, maar om de Seniorenmiddag
een Beleef-de-Dag-tintje te geven. Beleef de
Dag gaat de bewoners van de verzorgings- en
verpleeghuizen, die in de gemeente liggen, uitnodigen om deel te nemen aan de Seniorenmiddag
op de HILTHO. Beleef de Dag verzorgt dan het
vervoer. En stelt koffie met vlaai beschikbaar.
Bij de verzorgings- en verpleegtehuizen zijn aanmeldformulieren beschikbaar voor de bewoners.

‘Soms is water uit Horst aan de Maas
zó lekker...’

Gemeente vrijdagmiddag 16 juli beperkt
telefonisch bereikbaar
Op vrijdagmiddag 16 juli wordt de telefooncentrale van de gemeente Horst aan de Maas
vervangen. Als gevolg hiervan is de gemeente tijdelijk telefonisch niet bereikbaar. De werkzaamheden starten om 13 uur en er wordt natuurlijk naar gestreefd om de werkzaamheden
zo snel mogelijk af te ronden.
Houdt er rekening mee dat deze beperkte bereikbaarheid op vrijdagmiddag niet alleen geldt
voor het callcenter van de gemeente maar ook voor gemeentewerken en de gemeentelijke
accommodaties zoals zwembad en sportzalen.

Verenigingen opgelet:
kalender 2011
We zijn al weer volop bezig met de kalendergids voor 2011. Ook in 2011 worden gemeentegids en kalender weer gecombineerd tot één geheel.
Gebleken is dat de kalender veelvuldig
geraadpleegd wordt als mensen willen weten
welke evenementen er plaats vinden in Horst
aan de Maas. Mede dankzij de bereidwillige
medewerking van de vele verenigingen en
organisaties in Horst aan de Maas kunnen
we zorgen voor een goed naslagwerk voor
alle inwoners. En van de andere kant; de
kalender biedt de verenigingen natuurlijk ook
een aantrekkelijk publiciteitsmiddel voor hun
activiteiten. Maak er dan ook gebruik van!
Evenementen die openbaar toegankelijk zijn,
kunnen opgenomen worden in de kalender.
Wat je door moet geven is de naam van de
organisatie, het evenement en de datum. Heb
je nog meer gegevens zoals de locatie waar
een en ander plaats vindt, een internetsite of

emailadres voor meer informatie, geeft dat
dan ook door zodat we dit kunnen opnemen
in onze evenementenkalender op internet.
Om de volgende kalendergids weer op tijd
(in de loop van november) bij iedereen in
de bus te krijgen is het nodig dat we op 1
september alle informatie bij elkaar hebben.
Vandaar het vriendelijke verzoek aan verenigingen en organisatie om hun evenementen
t.b.v. de kalendergids vóór 1 september
door te geven aan Cluster Communicatie,
tel. (077) 477 93 70 of per e-mail: postbuscommunicatie@horstaandemaas.nl
Denk aan het tijdig aanvragen van eventuele vergunningen en huur van terreinen.

Uitbreiding uitgiftepunten voor PLASTIC
HEROES zakken ten behoeve van inzameling
plastic verpakkingsafval
In augustus worden huis aan huis nieuwe plastic zakken verspreid. Mocht u toch nog plastic
zakken te kort komen, dan is met ingang van 15 juli 2010 het aantal uitgiftepunten voor extra
zakken ten behoeve van de inzameling van plastic verpakkingsafval uitgebreid.
De zakken zijn gratis af te halen, maximaal
2 setjes per klant en alléén verkrijgbaar tijdens
de reguliere openingsuren van het bedrijf.

Melderslo
Spar Supermarkt
Vlasvenstraat 4b, 5962 AD Melderslo

America
Spar Supermarkt
Nusseleinstraat 2, 5966 NJ America

Sevenum, Kronenberg en Evertsoord
Supermarkt Jan Linders
Past. Vullinghsstraat 53, 5975 AP Sevenum
Jumbo Supermarkt
Horsterweg 64, 5975 NB Sevenum

Broekhuizen en Broekhuizenvorst
Pryma Supermarkt
Genenberg 12, 5872 AL Broekhuizen
Griendtsveen
Gemeenschapshuis
Lavendellaan 26, 5766 PP Griendtsveen
Grubbenvorst
Supermarkt Jan Linders
Kloosterstraat 14, 5971 BD Grubbenvorst
Hegelsom
Bloemsierkunst De Kogeldistel
Kogelstraat 62, 5963 AP Hegelsom
Horst en Meterik
Gemeentehuis
Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst
Gemeentewerken
Americaanseweg 43, 5961 PC Horst
Lottum
Buurtsupermarkt Piet Sijbers
Mgr. Schravenlaan 18a, 5973 NJ Lottum
Meerlo
Peters Textiel
Hoofdstraat 62, 5864 BH Meerlo
Peters Woninginrichting
Beatrixstraat 3a, 5864 AG Meerlo

Swolgen
Boerenbond Swolgen
Mgr. Aertsstraat 33, 5866 BG Swolgen
Tienray
Supermarkt Jan Linders
Spoorstraat 18, 5865 AH Tienray

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend:
Bouwvergunning 1e fase
• Het gedeeltelijk uitbreiden van de woning op
het perceel gelegen aan de Slenkenweg 13 te
Evertsoord.
• Het oprichten van een vervangende bedrijfswoning en het oprichten van een garage op
het perceel gelegen aan de Blitterswijckseweg
22 te Broekhuizenvorst.
Reguliere bouwvergunning
• Het plaatsen van een aanbouw op het perceel
gelegen aan de Steegh 3 te Lottum.
• Het vergroten van de woning en het oprichten van een garage op het perceel gelegen
aan de Kogelstraat 21 te Hegelsom.
• Het oprichten van een legkippenstal op
het perceel gelegen aan de Mackayweg 4 te
Tienray.
• Het oprichten van een mestloods op het perceel gelegen aan de Heesweg 9 te Meerlo.
Lichte bouwvergunning
• Het vergroten van een woonhuis met carport
op het perceel gelegen aan het Bakhuuske 4
te Hegelsom.
• Het oprichten van een terrasoverkapping op
het perceel gelegen aan het Ericaplein 94 te
Grubbenvorst.
• Het oprichten van een terrasoverkapping op
het perceel gelegen aan de Schoolstraat 59 te
Horst.
• Het verbouwen van de garage tot woonruimte op het perceel gelegen aan de
Zadelmakerstraat 1 te Sevenum.
• Het aanbrengen van een dakkapel aan de
achterkant op het perceel gelegen aan de
Zwarte Plakweg 62 te America.
• Het vergroten van de woning met een
werkkamer en dakkapel op het perceel gelegen aan de Kapelstraat 15 te
Broekhuizenvorst.
• Het oprichten van een berging met carport
op het perceel gelegen aan de Bosweg 16 te
Swolgen.
• Het oprichten van een erfafscheiding op het
perceel gelegen aan de Vlasvenstraat 10 te
Melderslo.
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 15 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.
Verleende sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende sloopvergunning is verleend:
• Het slopen van een woning en dak met topgevels van de garage op het perceel gelegen
aan de Americaanseweg 117 te Meterik.
• Het slopen van het dak en zijgevels van
een stal op het perceel gelegen aan de
Crommentuiijnstraat 61 te Meterik.
Deze vergunningen zijn verstuurd op 15
juli 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken kan ingevolge de Algemene
wet bestuursrecht daartegen bij het College
van burgemeester en wethouders van Horst
aan de Maas een bezwaarschrift indienen, binnen zes weken na de dag van verzending van
de betreffende sloopvergunning. Een bezwaarschrift schorst de werking van de vergunning
niet. De indiener van een bezwaarschrift

kan tevens de voorzieningenrechter bij de
Rechtbank Roermond (Sector bestuursrecht,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Aan het indienen van een
dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.
Over de sloopvergunning kunt u inlichtingen
inwinnen bij de afdeling Vergunningen.
Aanvraag lichte bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om lichte
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het oprichten van een terrasoverkapping op
het perceel gelegen aan de Broekhuizerdijk
31 te Melderslo.
• Het oprichten van een aanbouw op het perceel gelegen aan de Wervelstraat 7 te Horst.
• Het vergroten van een woonhuis op het
perceel gelegen aan het Henri Dunantplein 1
te Horst.
• Het vergroten van een woonkamer op het
perceel gelegen aan de Vondersestraat 36 te
Horst.
Aanvraag lichte bouwvergunning
(rectificatie)
• Het aanbrengen dakkapel aan achterkant op
het perceel gelegen aan de Zwarte Plakweg
62 te America.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Aanvraag reguliere bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om reguliere
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het oprichten van een sleufsilo op het
perceel gelegen aan de Blaktdijk 52 te
Kronenberg.
• Het oprichten van een mest- en zaagselopslag op het perceel gelegen aan de
Slenkenweg 10 te Evertsoord.
• Het oprichten van een garage hobby/stallingsruimte op het perceel gelegen aan de
Spoorstraat 51 te Tienray.
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:
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
• Het gedeeltelijk slopen van een tuinbouwbedrijf op het perceel gelegen aan de Most 7 te
Sevenum.

Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en) /
ontheffing(en)
De volgende aanvrage(n) evenementenvergunning zijn ontvangen:
Evenementenvergunningen
• CV De Krey te Broekhuizen voor het organiseren van de jaarlijkse vlooienmarkt op 25
juli 2010 aan de Veerweg en Kerkhofstraat te
Broekhuizen;
• De Helper in Nood voor het organiseren van
een politiehonden keuring Limburg op 23,
24, 25 en 31 juli en 1 augustus 2010 aan de
Dijkerheideweg 12 te Horst.
Tijdelijke verkeersmaatregel
• In verband met de autocross van ACC de
Paradijsracers is op 18 juli a.s. tussen 9.30

Zwembad de Berkel
Kranestraat 14, 5961 GZ Horst,
tel. 077 - 477 97 25
uur en 18.00 uur het Peeldijkje afgesloten
voor alle verkeer.
• In verband met de Serumse Fiste wordt het
Raadhuisplein en Raadhuisstraat tijdelijk
afgesloten voor alle verkeer op 17 en 18 juli
a.s.
• Op zaterdag 17 juli 2010 wordt in verband
met de Zomercarnaval bij De Beurs een
gedeelte van de Gasthuisstraat nabij de Café
De Beurs afgesloten voor alle verkeer. Het
verkeer wordt ter plekke omgeleid.

Verkeer
Voornemen tot onttrekking aan het
openbaar verkeer van het bospad
nabij de woning Meerlosebaan 10 te
Grubbenvorst.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende weg aan het openbaar
verkeer te onttrekken:
Het onverharde weggedeelte kadastraal bekend als Grubbenvorst L 694 gelegen nabij de
woning Meerlosebaan 10 te Grubbenvorst.

Het voorgenomen besluit en de daarop
betrekking hebbende situatietekening liggen
vanaf 15 juli 2010 elke werkdag van 09.00
tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en
op elke maandag van 16.00 tot 19.00 uur ter
inzage gedurende zes weken in de informatiehoek van het gemeentehuis van Horst.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden,
binnen zes weken na de dag waarop het besluit
is verzonden, een bezwaarschrift indienen. Het
bezwaarschrift moet u, gedateerd, gemotiveerd
en ondertekend, sturen naar het college van
burgemeester en wethouders, voorzien van een
kopie van het besluit waartegen uw bezwaarschrift is gericht.
Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u daarnaast een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

Dag/Tijd
Donderdag
18.30-20.00
20.45-21.30
Vrijdag
12.00-13.30
18.30-21.30

Beide baden
Recreatiebad

Zondag
11.00-15.00

Beide baden

Maandag
09.30-11.30
09.30-10.15

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

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

Omdat dergelijke besluiten verstrekkende
gevolgen kunnen hebben, is het belangrijk
dat de raadsleden – en ook de leden van de
commissies Ruimte en Samenleving - zich
daarop goed voorbereiden. Daarom hebben de
gemeenteraad en de leden van beide commissies op vrijdag 9 juli een groot aantal van deze
projecten bezocht.

Beide baden
Zwangerschapszwemmen
Recreatiebad

Beide baden

11.00-13.30

De nieuwe gemeente Horst aan de Maas bestaat sinds 1 januari 2010 uit 16 kernen. In de verschillende kernen gebeurt veel en elke kern kent zijn eigen problematiek en aandachtspunten.
Er lopen veel projecten die de aandacht vragen van het gemeentebestuur en de leden van de
commissies Ruimte en Samenleving. Zo krijgt de gemeenteraad - tijdens een raadsvergadering regelmatig een voorstel voorgelegd, waarover hij een besluit moet nemen.

Bad

Zaterdag
14.00-18.00

Horst, 15 juli 2010.

Gemeenteraad en commissies
bezoeken omvangrijke projecten

De wethouders Op de Laak, Litjens, Selen en
Wijnhoven gaven deskundige uitleg en beantwoordden de vele vragen. Te voet en per bus
werd een bezoek gebracht aan:
- centrum Horst
- Hof te Berkel, Horst
- LOG Witveldweg, Grubbenvorst
- centrum Grubbenvorst
- De Schakel, Broekhuizenvorst (ontwikkeling
brede school)
- sportcomplex Swolgen/Tienray
- Dagopvang ouderen MFC Melderslo
- centrumplan, Sevenum

Roostervrij zwemmen

Recreatiebad
(baby-/peuterzwemmen)
Wedstrijdbad
(trimzwemmen)
Wedstrijdbad en vanaf
11.30 uur ook recreatiebad
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.
M.i.v. juli en augustus.
Meer informatie: www.horstaandemaas.nl of
Lokale Omroep Reindonk teletextpagina 215.

IS HORST AAN DE MAAS
VOORBEREID OP EEN
OVERSTROMING?
Een ramp gebeurt altijd onverwacht. In Nederland kunnen
11 soorten rampen gebeuren. In Limburg is de kans het
grootst op een ramp door extreem weer, overstromingen
of een ongeluk waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen.
Voor elk type ramp geldt: denk vooruit en zorg dat je
elk moment goed bent voorbereid.

Weet jij eigenlijk wat je moet als een
overstroming dreigt?
Kijk op www.denkvooruit.nl en download de instructiekaart.

- De Wingerd, Sevenum
- De Vlies, Horst (fusie jongerenwerk).
Met dit bezoek werden de commissies en de gemeenteraad uitgebreid geïnformeerd. Daardoor
hebben ze een goed beeld gekregen van een
aantal omvangrijke projecten in onze nieuwe
gemeente Horst aan de Maas.

Vlnr: De heer J. Jenneskens, bestuurslid Dynamiek Scholengroep en de heer R. Schreurs, directeur basisschool
De Schakel geven uitleg over de ontwikkeling van de brede school in Broekhuizenvorst.

Inloopavond 19 juli 2010, werkzaamheden
aanleg Bergbezinkbassins

Jan Drabbelsstraat te Meterik / Schiksedijk te America en Doolingsbemden te Grubbenvorst
In verband met werkzaamheden voor de aanleg
van de BergBezinkBassins, incl. bijkomende rioleringswerkzaamheden in de Jan Drabbelsstraat
te Meterik, de Schiksedijk te America en de
Doolingsbemden te Grubbenvorst zijn er op
maandag 19 juli twee inloopavonden georganiseerd. Te weten, van 18:00 uur tot 19:30
uur in gemeenschapshuis ‘De Meulenwiek’
te Meterik en van 20:15 uur tot 21:15 uur in
gemeenschapshuis ‘’t Haeren’ te Grubbenvorst.
Met de uitvoering van het werk is belast aannemer Janssen de Jong infra. Deze zal met de
werkzaamheden na de bouwvakvakantie starten.

Tijdens de aanlegwerkzaamheden van deze
BergBezinkBassins en tijdens het vervangen
en vergroten van een gedeelte van de riolering
in de weg, zullen er straten gedeeltelijk aan het
verkeer worden onttrokken. Door de aard van
de werkzaamheden zal er enig overlast ontstaan in uw woonstraat/wijk.
Uiteraard zullen we trachten deze overlast tot
een minimum te beperken.
De projectleider,
W. Konings.

Commissie Bezwaar
Openbare hoorzitting van de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten
Op dinsdag 20 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 tot handhavend

optreden t.a.v. de haag in de voortuin van een
perceel aan de Leopold Haffmanstraat te Horst.
Om 19.15 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen de mededeling aan de
Stichting Vrienden van Wasosz te Blitterswijck
dat toekomstige subsidie aanvragen zullen
worden afgewezen.
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
Milieu
Bekendmaking beschikking intrekking
van de milieuvergunning in het kader
van de Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een verzoek tot intrekking van de milieuvergunning
binnengekomen. Zij stemmen in met intrekking van de milieuvergunning Het betreft de
volgende beschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: Varkenshouderij
Aanvrager:
G.H.P. Wijnen
Adres inrichting:
Simonsstraat 37
Kronenberg
Datum aanvraag:
3 mei 2010
Betreft:
Intrekking milieuvergunning
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 16 juli 2010		
tot en met 26 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 bereikbaar onder
nummer 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.
Bekendmaking ontwerpbeschikking
milieuvergunning in het kader van de
Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een
aanvraag om milieuvergunning binnengekomen. Zij zijn van plan deze milieuvergunning
te verlenen en hebben in eerste instantie
een ontwerpbeschikking opgesteld. In het
belang van de bescherming van het milieu
zijn in de ontwerpbeschikking voorschriften opgenomen. Het betreft de volgende
ontwerpbeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: Kwekerij, akkerbouw, vleesvarkenshouderij
Aanvrager:
Vof Michiels
Adres inrichting:
Herenbosweg 38
Melderslo
Betreft:
WM 8.4 revisievergunning
Datum aanvraag:
9 juni 2010
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage van 16
juli 2010 tot en met 26 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 bereikbaar onder
nummer 077 - 477 97 77.

lopige voorziening doen bij de Voorzitter van
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den
Haag. Bij het verzoek dient een afschrift van
het bezwaarschrift te worden overlegd, evenals
een onderbouwing van het spoedeisende
belang, dat bestaat bij de voorlopige voorziening. Aan het behandelen van een verzoek om
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Horst, 15 juli 2010.

Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de inzage termijn
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over
de ontwerpbeschikking naar voren brengen.
Het indienen van zienswijzen per email is
vooralsnog niet mogelijk. U kunt uw schriftelijke zienswijzen richten aan Burgemeester
en wethouders. Voor het inbrengen van uw
mondelinge zienswijze dient u een afspraak
te maken via de heer J. Huijs van team
Vergunningen. Wanneer u het niet op prijs
stelt dat uw persoonlijke gegevens bekend
worden dan kunt u dat aangeven in uw brief
waarin u uw zienswijzen weergeeft.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de
zienswijzen bij het nemen van een definitief
besluit. Het instellen van beroep is slechts mogelijk voor belanghebbenden. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs
kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze tegen de ontwerpbeschikking naar voren
heeft gebracht, kan geen beroep instellen. Uit
de bestuurspraktijk blijkt vooral dat beroep
kan worden ingesteld als ook zienswijzen
tegen de ontwerpbeschikking zijn ingediend.
Bekendmaking melding in het kader
van de Wet milieubeheer (8.19 Wet
Milieubeheer)
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat bij hen op 5 juli 2010 een melding zoals
bedoeld in artikel 8.19 ingevolge de Wet milieubeheer is binnengekomen.
De ingediende melding heeft betrekking op:
Aanvrager:
Selot
Adres Inrichting: Grubbenvorsterweg 44
Lottum
Datum aanvraag: 5 juli 2010
Betreft:
WM melding 8.19
De aard van de toegepaste activiteiten en
processen blijft ten opzichte van de vergunde
situatie onveranderd. De veranderingen in
de melding leiden niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, dan die het
bedrijf op grond van haar milieuvergunning
en de daaraan verbonden beperkingen en
voorschriften mag veroorzaken. De melding
voldoet aan de daarvoor geldende voorwaarden.
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 16 juli 2010 tot en met 26
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 bereikbaar
onder nummer 077 – 477 97 77.
Bezwaar en beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende de
eerder vermelde inzage termijn een bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij
Burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient
tenminste te bevatten:
- De naam en adres van de indiener;
- De dagtekening;
- Een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht;
- De gronden van het bezwaar.
Indien binnen de genoemde termijn tegen het
besluit op deze melding een bezwaarschrift is
ingediend, kunt u tevens een verzoek om voor-

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

Wet ruimtelijke ordening
Ontheffingrealiseren4vakantie
appartementen Driekooienweg 3
Evertsoord
Ontwerp-besluit ontheffing art. 3.6 lid 1 c Wet
ruimtelijke ordening.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens
om met toepassing van art. 3.6 lid 1 onder
c van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
en art. 4.5 lid g van het bestemmingsplan
Buitengebied Sevenum ontheffing te verlenen
voor het realiseren van 4 vakantieappartementen in de bestaande boerderij aan de
Driekooienweg 3 te Evertsoord.
Het ontwerp-besluit tot verlenen van ontheffing en de daarop betrekking hebbende
tekening(en) liggen met ingang van
15 juli 2010 tot en met 25 augustus 2010 voor
eenieder ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 8.00
tot 12.00 uur in de informatiehoek in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak met
de heer P. Pesch (afd. Vergunningen) op een
ander tijdstip.
Gedurende de ter inzage termijn van het
ontwerp-besluit kunnen belanghebbenden
schriftelijke zienswijzen kenbaar maken bij
burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas, Postbus 6005, 5900 AA Horst of
mondeling bij het team Vergunningen.
Wet ruimtelijke ordening Ontwerp
projectbesluit ex art. 3.10 Wro en ontwerpbouwvergunning voor de herbouw
van IJssalon Passi te Horst
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas maken bekend voornemens te zijn
om een projectbesluit ex artikel 3.10 Wet
ruimtelijke ordening te nemen en een bouwvergunning te verlenen voor:
• De herbouw van de IJssalon Passi, op de
percelen kadastraal bekend gemeente Horst,
sectie D, nummer 5383, gelegen aan het St.
Lambertusplein 10a in Horst.
Ingevolge artikel 3.11 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht
ligt het ontwerpprojectbesluit en de ontwerpbouwvergunning met de bijbehorende
stukken met ingang van 19 juli 2010, tijdens
de kantooruren, gedurende een periode van
zes weken ter inzage in het gemeentehuis
van Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6 in
Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn van maandag 08.00-12.00 uur en
van 14.00- 20.00 uur en van dinsdag tot en
met vrijdag van
08.00-12.00 uur. De ontwerpbesluiten en de
bijbehorende stukken zijn tevens vanaf 19 juli
2010 te raadplegen op onze website (www.
horstaandemaas.nl) en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de periode van zes weken kunnen met betrekking tot het ontwerpbesluit
tot het buiten toepassing verklaren van het
bestemmingsplan middels het nemen van een
projectbesluit en tegen het ontwerpbesluit tot
verlening van bouwvergunning, mondeling of
schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen worden
ingediend bij het college van burgemeester en

wethouders, Postbus 6005, 5960 AA Horst.
Deze bekendmaking van het ontwerpprojectbesluit en de ontwerpbouwvergunningen
vindt, behalve in het huis-aan-huis blad en
op de gemeentelijke website (www.horstaandemaas.nl), ook plaats in de Staatscourant.
Vooraankondiging voorbereiding projectbesluit 2 woningen Kloosterstraat
90, Grubbenvorst
Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas geven op grond
van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke
ordening, kennis van haar voornemen
om een projectbesluit ex. artikel 3.10 Wet
ruimtelijke ordening (Wro) voor te bereiden
voor het oprichten van twee woningen aan
Kloosterstraat 90 te Grubbenvorst.
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 ontwerp-projectbesluit
ter inzage ligt (eventueel tezamen met de
ontwerp-bouwvergunning), wie daartegen op
welke wijze zienwijzen kan indienen en binnen welke termijn dat dient te geschieden.
Deze kennisgeving wordt tevens op onze
website ( www.horstaandemaas.nl ) bekendgemaakt.
Vooraankondiging voorbereiding
projectbesluit oprichten woonhuis
Schoolstraat (vooralsnog ongenummerd)teHorst
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:
• Het oprichten van een woonhuis, op de percelen kadastraal bekend gemeente Horst,
sectie M, nummers 1888, plaatselijk bekend
Schoolstraat		(ongenummerd) te Horst.
Stukken met betrekking tot dit voornemen
liggen niet ter inzage. Evenmin kunnen tegen
dit voornemen zienswijzen worden ingebracht.
We zijn voornemens om dit voornemen
overeenkomstig afdeling 3.4 Algemene wet
bestuursrecht juncto artikel 3.11 Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden. Dan zal
een nieuwe publicatie plaatsvinden waarin
ook bekend wordt gemaakt wanneer en waar
het ontwerpprojectbesluit 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).
Ontwerpprojectbesluit ex art. 3.10
Wro en ontwerpbouwvergunning
oprichten van een woonhuis aan de
Schoolstraat (vooralsnog ongenummerd)teHorst.
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas maken bekend voornemens te zijn
om een projectbesluit ex artikel 3.10 Wet
ruimtelijke ordening te nemen en een bouwvergunning te verlenen voor:
• Het oprichten van een woonhuis, op de
percelen kadastraal bekend gemeente
Horst, sectie M, nummers 1888, plaatselijk
bekend Schoolstraat (vooralsnog ongenummerd) te Horst.
Ingevolge artikel 3.11 Wet ruimtelijke
ordening en afdeling 3.4 Algemene wet

Bekendmakingen
bestuursrecht ligt het ontwerpprojectbesluit en de ontwerpbouwvergunning met
de bijbehorende stukken met ingang van 16
juni 2010, tijdens de kantooruren, gedurende een periode van zes weken ter inzage
in het gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst.
De openingstijden van de informatiehoek
zijn van maandag 08.00-12.00 uur en van
14.00-20.00 uur en van dinsdag tot en met
vrijdag van 08.00-12.00 uur.
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende
stukken (behalve de bouwtekeningen behorend bij de ontwerpbouwvergunning) zijn
tevens vanaf 16 juni 2010 te raadplegen op
onze website (www.horstaandemaas.nl).

bestemmingsplan middels het nemen van
een projectbesluit en tegen het ontwerpbesluit tot verlening van bouwvergunning,
mondeling of schriftelijk, gemotiveerde
zienswijzen worden ingediend bij het college
van burgemeester en wethouders, Postbus
6005, 5960 AA Horst.

Gedurende de periode van zes weken kunnen met betrekking tot het ontwerpbesluit
tot het buiten toepassing verklaren van het

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

Deze bekendmaking van het ontwerpprojectbesluit en de ontwerpbouwvergunning
vindt, behalve in het huis-aan-huis blad
en op de gemeentelijke website		(www.
horstaandemaas.nl), ook plaats in de
Staatscourant.
Horst, 15 juli 2010.

Welk afval wordt de komende tijd opgehaald?
Vrijdag 16 juli
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Kronenberg,
Meterik en Sevenum
Zaterdag 17 juli
• Inzameling oud papier America, Horst-Zuid en
Sevenum
• Inzameling oude metalen Sevenum
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Maandag 19 juli
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum-Noord
Dinsdag 20 juli
• Inzameling restafval omgeving GrubbenvorstNoord en Lottum-Zuid
Woensdag 21 juli
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg en Sevenum
• Inzameling GFT-afval Meerlo, Swolgen en
Tienray
Donderdag 22 juli
• Inzameling restafval omgeving Melderslo en
Horst-Zuid
Vrijdag 23 juli
• Inzameling restafval America en Griendtsveen
Zaterdag 24 juli
• Inzameling oud papier Horst-Noord en Meterik
• Inzameling oude metalen Meterik
• 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.
Het tuinafval dient zelf afgeladen te worden,
denk eraan het benodigde gereedschap
daarvoor ook zelf mee te brengen.
De burgers van de voormalige gemeente
Sevenum en Meerlo, Tienray en Swolgen
kunnen hun tuinafval brengen naar het
milieustation in Venlo, respectievelijk Venray.
Zie hiervoor de informatie in de gemeentegids
op blz. 23 tot en met 33.
Inzameling klein gevaarlijk afval (kga)
Iedere eerste en derde zaterdag van de
maand van 10.00 tot 14.00 uur kan er door
inwoners van de voormalige gemeente
Horst aan de Maas klein gevaarlijk afval gebracht worden naar de chemokar bij gemeentewerken. De burgers van de voormalige
gemeente Sevenum en Meerlo, Tienray en
Swolgen kunnen hun kga brengen naar het
milieustation in Venlo, respectievelijk Venray.
Zie hiervoor de informatie in de gemeentegids
op blz. 23 tot en met 33.
Om voor burgers van de voormalige gemeente
Horst aan de Maas te kunnen zien onder
welke afvalroute u valt kunt u de kalender
2010 raadplegen (zie stratenregister).
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.

Raadsvergadering
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Op dinsdag 20 juli 2010 is er een openbare raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis van Horst aan de Maas. De vergadering begint om 20.00 uur en de volgende punten staan
op de agenda:
Burgerpodium
Volgens het reglement van orde kunnen de
aanwezigen het woord voeren of een presentatie houden over al of niet op de agenda
vermelde onderwerpen. Wilt u gebruik maken van het burgerpodium, neem dan vóór
de vergadering contact op met de griffier, de
heer R. Poels, tel: 077 – 477 97 70 of 06 51852891 of email: griffier@horst.nl.
Spreekrecht raadsleden
De leden van de raad kunnen alleen het
woord voeren over onderwerpen die niet op
de agenda staan.
a) Beantwoording van schriftelijke raadsvragen.
b) (Actieve) Informatie vanuit het college.
Ingekomen / ter inzage liggende stukken
Het presidium stelt de raad voor de ingekomen en de ter inzage liggende stukken af te
werken zoals per ingekomen stuk afzonderlijk wordt voorgesteld.
Onderzoek GGD naar gezondheidseffecten Nieuw Gemengd Bedrijf
Naar aanleiding van het door de GGD
gehouden onderzoek heeft de commissie
Ruimte geadviseerd om een aanvullend onderzoek te laten doen door de GGD. Het college van burgemeester en wethouders geeft
er de voorkeur aan om aan te sluiten bij een
bestaand onderzoek dat op dit moment door
het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid
en Milieuhygiëne (RIVM) wordt uitgevoerd.
Daarom ziet het college af van een vervolgopdracht aan de GGD. Dit besluit van
het college wordt in de raadsvergadering
besproken.
Notulen raadsvergaderingen 29 juni 2010
Het presidium stelt de raad voor het verslag
vast te stellen conform het toegezonden
concept.
Bestemmingsplan De ZumpelKloosterstraat-Julianastraat te
Grubbenvorst
Onderdeel van het centrumplan
Grubbenvorst is een bouwplan voor een
nieuwe Jan Linders Supermarkt - op de hoek
De Zumpel-Kloosterstraat–Julianastraat waar ook nog 17 appartementen gerealiseerd zullen worden. De huidige Rabobank,
een verfwinkel en een woning zullen daarvoor gesloopt worden. Aan de gemeenteraad
wordt voorgesteld om genoemd bestemmingsplan vast te stellen.
Grondprijzen gemeente Horst aan de
Maas
De voormalige gemeenten Meerlo-Wanssum,
Sevenum en Horst aan de Maas hanteerden
vóór 1 januari 2010 verschillende grondprijzen. Door de herindeling worden deze

grondprijzen gelijkgetrokken. De gemeenteraad moet de gewijzigde grondprijzen
vaststellen.
Structurele bezuinigingen op subsidies
en financiële bijdragen vanaf 2011
Door de economische crisis ontvangt de gemeente Horst aan de Maas structureel een
veel lagere uitkering uit het gemeentefonds.
Het gevolg daarvan is dat de gemeente moet
bezuinigen. Vooruitlopend op de algemene
discussie over bezuinigingen (zie volgend
agendapunt) wordt voorgesteld om 5 %
te bezuinigen op subsidies en financiële
bijdragen aan professionele instellingen en
organisaties vanaf 2011. Vooruitlopend dus
op de algemene discussie over bezuinigingen, zodat professionele instellingen en
organisaties hiermee in hun begroting voor
2011 rekening kunnen houden.
Project ‘Innovatie als Katalysator’
Om noodzakelijke bezuinigingen – als gevolg van de economische crisis - te kunnen
realiseren wordt een aanpak met innovatie
(vernieuwing) voorgesteld, met de naam
‘Innovatie als Katalysator’. Doel van het project is om voorstellen uit te werken voor een
moderne, toekomstvaste gemeente Horst
aan de Maas, die vanaf 2012 structureel
bezuinigt. De leden van de gemeenteraad
wordt voorgesteld het startdocument van
het project ‘Innovatie als Katalysator’ vast
te stellen. Het startdocument beschrijft het
verloop van het proces en de planning.
Welkom
Wilt u ‘live’ horen hoe de gemeenteraad
beslist? Kom dan luisteren op dinsdag 20
juli 2010 vanaf 20.00 uur. U bent van harte
welkom!
De gemeenteraad wordt live uitgezonden
via: www.horstaandemaas.nl.
Meer informatie
De agenda en voorstellen van deze vergadering kunt u inzien in de informatiehoek
van het gemeentehuis en in de bibliotheek.
En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

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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Buitenconcert HONL trekt nauwelijks
bezoekers door extreem heet weer
Afgelopen zondagmiddag vond bij Partycenter De Riet in Horst een buitenconcert plaats van Harmonie-Orkest
Noord-Limburg (HONL). De belangstelling viel door de hitte tegen. HALLO had een gesprek met HONL-voorzitter
Ine op den Buysch over het harmonieorkest.

Een oude traditie
in ere hersteld
Een concert dat in principe gratis
toegankelijk is voor iedereen. Tot
enkele jaren geleden was er zo’n
concert bij ons vorige repetitielokaal
in Meterik. De laatste jaren echter niet
meer. Met de ingebruikname van onze
nieuwe repetitielocatie bij Partycenter
De Riet wilden we de concerttraditie
weer in ere herstellen. In samenwerking met De Riet is dit concert
dan ook tot stand gekomen. Om de
bezoekers iets extra’s te bieden heeft
Jan Muys van De Riet gezorgd voor een
discjockey en een mystery guest, een
zanger die tussen de optredens van
het harmonieorkest door een prima
show ten gehore bracht.”
Was er voldoende belangstelling
voor het concert?
“Het begin is gemaakt met het her-instellen van dit buitenconcert. We had-

den gehoopt op een zonnige, droge
dag en dat hebben we gekregen.
Helaas was de temperatuur te hoog
voor elke buitenactiviteit waardoor
buurtbewoners en spontaan langsko-

mende fietsers het af lieten weten.
Gelukkig konden wij bogen op onze
eigen trouwe fanclub, die gezeten
in de schaduw, met een verkoelend
drankje, hun waarderend applaus

aan De Balkers uit Sevenum, Um &
Um uit Horst en vele anderen. Verder
is er het jaarlijkse adventsconcert in
de Horster Norbertuskerk, meestal
samen met een regionaal koor. In
2011 vieren wij ons 20-jarig jubileum.
Dat wordt een speciaal concert waar
achter de schermen nu al druk over
wordt nagedacht. Verder willen wij
een optreden in de Kasteeltuinen in
Arcen verzorgen en hebben we de
Floriade laten weten in 2012 één of
meerdere optredens te willen verzorgen op deze wereldtuinbouwtentoonstelling.”

Dringend op zoek
naar nieuwe leden
Het orkest is dringend op zoek
naar nieuwe leden en daarbij is elk instrument welkom. Met name klarinettisten en slagwerkers (pauken, drumstel en alle ander slagwerk) zijn extra
welkom. Iedereen die beschikt over
een eigen instrument en in staat is om
de muziekstukken, thuis, zelfstandig
in te studeren, kan na proefspelen, lid
worden van het orkest. Meer informatie zie: www.honl.nl

DE 3VROUWEN

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

`

Antraciet grijs
* Pantone 433 U, 100%
* C = 33%, M = 3%, Y = 0% en K = 95%
* R = 22, G = 39 en B = 50

Oranje/geel
* Pantone 116 U, 100%
* C = 0%, M = 16%, Y = 100% en K = 0%
* R = 225, G = 210 en B = 0

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

De kleuren liggen vast en mogen niet veranderd worden zonder toestemming van de directie
Grote keuze TUINPLANTEN
van Het Maaspaviljoen.

Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Lettertypen
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
* Restaurant = LuzSans - Book
19 Meerlo 06- 22 67 65 05
Aangepast zijn de letter R en de letters t. Nooit gebruiken als font, Dorpbroekstr.
alleen als lettercontouren!
Te
koop:
Zonnebloemen
à € 2,00 per bos.
* Het Maaspaviljoen = Century Cothic Regular
Voor vrijdag en zaterdag koffieboeketjes.
Spatiëring is aangepast, alleen gebruiken als lettercontouren!
Veldboeketten op bestelling.
Fam. Klomp, Nieuwe Peeldijk 35
America. Tel. 077 464 13 80.
Oproep getuigen!
Lijnwerk
Op zondag 4 juli 2010 omstreeks 12 uur
* De illustratie aan de linkerzijde heeft dezelfde lijndikte als de letter inRde
van
Restaurant.
middag,
vond ter hoogte van de
Hierdoor ontstaat een evenwichtige indeling. Bij vergroting of verkleining
vaninhet
logo
Westsingel
Horst
een dient
motorongeluk
plaats. De politie heeft de betrokken
deze lijndikte in verhouding mee te veranderen.
tegenpartij, zijnde de bestuurder van een
* De illustratie dient altijd aflopend geplaatst te worden, aan de linkerzijde!
personenauto, tot op heden nog niet op
kunnen
sporen. Heeft
u ietsdoorloopt
gezien of
* In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn dat de antracietgrijze
achtergrond
verder
dat methierboven
dit ongeval te
maken
naar beneden. De witte lijn aan de onderzijde loopt dan door, zoalsgehoord
het ontwerp
aangeeft.
zou kunnen hebben, neemt u dan contact
op met de plaatselijke politie te Horst.
Ontdek TerugBlik.
Ruim 5.000 titels 2e hands boeken!
Veemarkt 7A Horst. www.terugblik.net
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: Blauwe bessen en producten
Ook mogelijkheid om ZELF te plukken.
Open ma. t/m zat. 08.30–12.00 uur.
Geurts, Dorperpeelweg 5, America
Tel. 077 - 464 2160
GESTOLEN in de nacht van dinsdag
13 juli: Groene Suzuki Swift,
kenteken 21-JD-PD. Molenstraat Horst,
500 m2 winkelplezier - Gratis parkeren voor de deur!
tel. 06-10669346.

ZOMER
UITVERKOOP
2e artikel voor  1,(tenzij anders aangegeven)

Graag tot ziens bij Mariette Mode!

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51

Waar komen de muzikanten
vandaan en hoe is HONL ontstaan?
“HONL staat voor Harmonie-Orkest
Noord-Limburg. Het betreft een
regionaal harmonieorkest met leden
uit Noord-Limburg. Ze komen van
Venlo, Venray, Panningen, Sevenum,
Horst, Broekhuizen, noem maar op.
Het harmonieorkest is 19 jaar geleden
opgericht door dirigent Sjef Klinkers
en was bedoeld voor mensen die
weliswaar op hoogstaand niveau
muziek willen maken maar niet meer
wilden deelnemen aan concoursen. Het
Harmonie-Orkest Noord-Limburg werd
daardoor wel een ‘vreemde eend in de
bijt’ want tot dan toe was dit nog nooit
vertoond in de Limburgse blaasmuziekwereld. Ook qua repertoire vormde het
orkest een uitzondering. In de statuten
ligt vastgelegd dat het orkest zich richt
op blaasmuziek uit de 50-er en 60-er
jaren, met als extra toevoeging dat de
muziek de toehoorder en de muzikant
moet boeien. Twee jaar geleden heeft
Klinkers het dirigentenstokje overgedragen aan Geert Nellen.”
Waarom dit concert en wat doet een
mystery guest bij het optreden?
“Met dit concert hebben wij een oude
traditie in ere willen herstellen om ons
muzikale jaar af te sluiten met een
gezellig familie- en vriendenconcert.

lieten klinken. Volgend jaar willen we,
afhankelijk van het weer, deze traditie
voortzetten.”
Waar haalt HONL haar inkomsten
vandaan?
“Het harmonieorkest heeft enkele
trouwe sponsoren en krijgt wat subsidie van de gemeente Horst aan de
Maas. Het probleem met een regionaal
orkest is, dat wij niet bij alle gemeentes waarvan wij muzikanten hebben,
kunnen aankloppen voor subsidie.
Uit sommige gemeentes zijn slechts
enkele muzikanten lid van HONL en
dan heeft subsidie aanvragen geen
zin. Muzikanten van HONL hebben
hun eigen instrument, dus wij hebben
geen instrumentenfonds nodig en
wij verzorgen geen jeugdopleiding.
Normaal vragen wij voor de meeste
concerten entree en hebben wij
verder een kleine maar trouwe schare
donateurs.”
Verzorgt het HONL ook grote
optredens?
“Elk jaar verzorgt het Harmonie-Orkest
Noord-Limburg een goed bezocht
carnavalsconcert, waarbij naast het
orkest ook andere groepen hun
aandeel leveren. Je moet dan denken

Was en Strijkservice
Horst aan de Maas
Wassen/drogen/vouwen
 2,00 per kilo,
strijken per stuksprijs
Voor particulieren
en bedrijven!
Bel voor meer informatie:
0623 99 77 30 of mail naar
wasstrijkservice@hotmail.com
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Tessa van de Riet genomineerd
Barents Aanhangwagens uit
Horst fabriceert eerste rijdend Dierenartsassistente
leslokaal
van het jaar
Carrosseriebouwer Barents Aanhangwagens uit Horst heeft het eerste rijdend leslokaal in Nederland gebouwd.
Demissionair staatssecretaris van Cultuur en Wetenschappen Van Bijsterveldt nam het leslokaal onlangs in gebruik.
Het lokaal is eigendom van TerraNext, de mbo-vestiging van het Agrarisch Opleidingscentrum (AOC) Terra in Eelde.

Starters
in de regio
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

J&Y
Jenny Smulders
Bondserf 20
Meterik
06 38 22 01 17
smuldersjenny@
hotmail.com
Kapster
1 juni 2010

Activiteiten
Ambulant kapster J&Y rijdt
met haar auto van adres naar
adres, samen met alle benodigdheden voor de kappersbehandeling. Als de klant een
afspraak maakt met J&Y,
bespreekt zij met de klant
welke kappersbehandeling
nodig is. Zij zorgt voor alle
benodigdheden. Klanten
hoeven er dus de deur niet voor
uit. Vanaf 2004 is Jenny
gediplomeerd haarstyliste en
vanaf nu brengt zij de nieuwste
trends aan huis.
Doelgroep
Iedereen in de regio Horst
aan de Maas, mannen en
vrouwen, van jong tot oud. J&Y
staat voor persoonlijke aandacht en een goede betaalbare
kwaliteit.
Onderscheidend vermogen
Aangezien J&Y bij de
mensen thuis komt, is een
vertrouwelijke relatie belangrijk. Zij komt in een privésituatie en daarbij draait alles om
vertrouwen. Daarnaast kijkt zij
goed wat bij een klant past en
kan. Een kapsel moet niet
alleen hip en leuk zijn, maar
ook bij de klant passen. Niet
meer het ongemak van een
oppas voor de kinderen, lange
wachttijden bij kapsalons. En
vooral ook handig bij bruids- en
feestkapsels.

Met de mobiele leereenheid realiseert TerraNext een sterkere integratie
tussen werken en leren. De mobiele
lesunit wordt ingezet voor lessen bij
verschillende bedrijven zoals hoveniers, bedrijven in groenvoorziening en
sociale werkplaatsen en is bedoeld voor
jongeren die een beroepsbegeleidende
leerweg (BBL) in het mbo volgen. Zij
werken vier dagen in de week en gaan
een dag in de week naar school. Dat
laatste is nu heel gemakkelijk, want de
rijdende lesunit komt naar het bedrijf
waar de scholieren werken.
Het mobiele leslokaal bestaat uit
een Ford Transit-trekker en een speciaal
ontwikkelde oplegger. Deze oplegger
heeft een lengte van bijna tien meter
en biedt plaats aan veertien studieplekken die voorzien zijn van alle moderne
leermiddelen en geavanceerde ICT, zoals
een digitaal schoolbord, laptops, touch
screen et cetera. Bedrijfsleider Fred
Wijenberg van Barents Aanhangwagens:
“De opbouw van de oplegger is geheel
geïsoleerd en voorzien van geïsoleerd
en getint glas. Er zit een volledig automatisch hydraulisch waterpassysteem
in, een warmwaterkachel, airco, watervoorziening, toiletten, werkbladen,
zonneluifel, opbergruimte onder de
vloer en een alarminstallatie inclusief

gps-systeem. De oplegger is in zijn geheel geproduceerd in de eigen fabriek
te Horst. Barents Aanhangwagens heeft
tevens de ombouw van de Ford Transit
naar een trekkeruitvoering gedaan.”
TerraNext biedt praktische en
compacte opleidingen en heeft vestigingen in Drenthe en Groningen. De school
liep al enige tijd met het idee rond en
vond in Barents Aanhangwagens een
geschikte fabrikant voor het vervaardigen van dit bijzondere initiatief.
“TerraNext benaderde ons en samen
zijn we tot dit concept gekomen.
Daarnaast hebben we ook gesproken
met de docenten die in het leslokaal
gaan werken, om ook de praktische kant goed te bekijken “, aldus
Wijenberg.
Barents staat bekend als een
gespecialiseerde carrosseriebouwer die
in overleg met de klant alles op maat
kan maken. Gezien het enthousiasme
vanuit het ministerie en het onderwijs
over de mobiele leereenheid, hoopt
Barents Aanhangwagens meerdere leslokalen in de toekomst te kunnen gaan
bouwen. Directrice Bets Barents besluit:
“Wij zijn er klaar voor, we hebben het
concept en de techniek in huis, dus
kunnen relatief snel meerdere scholen
voorzien van hun eigen leslokaal. “

Zomerse sferen
Zomer Sale!
Heel veel zomerse
aanbiedingen!
O.a. heel veel potten voor
buiten, tuinmeubelen,
barbeques en ruime
keuze zomerbloeiers voor
zeer scherpe prijzen!

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

077 - 473 20 41

elke
Ook ag
zond d!
en
geop

Tessa van de Riet van Dierenklinieken Horst e.o. is genomineerd voor
dierenartsassistent van het jaar 2010. Door haar eigen cliënten en
collega’s werd Tessa eerder dit jaar al verkozen tot beste dierenartsassistente van Dierenklinieken Horst e.o. Vervolgens werd ze ingeschreven
voor de landelijke verkiezingen. Hier zit ze inmiddels bij de laatste tien.
Tessa is bijzonder door haar
voortdurende zorg voor dieren. Niet
alleen voor de patiënten in de
kliniek, maar ook voor alle verlaten
of zieke dieren die ze op haar pad
vindt. Zo heeft ze een aantal
maanden rondgelopen met een
verstoten jonge walibi (een kleine
kangoeroesoort). Ze droeg het jonge
diertje dag en nacht op haar buik in
een zelfgemaakte buidel. Inmiddels
springt de walibi gezond en wel rond
tussen zijn soortgenoten.
Ook de eigenaren van de dieren
die in de kliniek worden behandeld
krijgen van Tessa voldoende aandacht. Ze maakt tijd voor uitleg, het
beantwoorden van vragen en zo
nodig een troostend woord. Niet voor
niets hebben deze eigenaren haar

tot beste dierenartsassistente van
Dierenklinieken Horst e.o. verkozen.
Tessa is ook de initiatiefneemster van
de verruimde openingstijden van de
kliniek in Horst, die nu elke zaterdag
geopend is van 9.00 tot 17.00 uur.
Tessa heeft het inmiddels
gebracht tot de tien beste dierenartsassistentes van Nederland. Om in
de finale te komen moet ze bij de
laatste drie zitten. U kunt haar steunen door uw stem uit te brengen op
www.rhp.nu. Op deze website is ook
een kort interview met Tessa en de
andere genomineerden te zien.
De finale is in december in Utrecht.
Daar krijgen de drie finalisten de
gelegenheid zichzelf te presenteren.
De winnaar krijgt behalve de eer een
nascholingspakket van 1.500 euro.

Nieuwe uitbater Wienerhof in Griendtsveen
Cafetaria Wienerhof in Griendtsveen heeft een nieuwe eigenaar.
Het bedrijf werd vorige week overgenomen door Iwan Gijsbers uit Deurne.
De voormalige uitbater Wien van
Mullekom was al een tijdje op zoek
naar iemand die de friettent wilde
overnemen. Die heeft hij nu gevonden in Deurnenaar Iwan Gijsbers. Van
Mullekom kan zich nu helemaal gaan
toeleggen op het geven van rondleiding door Griendtsveen als turfsteker
Gebbel.
Het plan om Wienerhof over te
nemen, ontstond toen Gijsbers met
zijn kinderen bij Wien op het terras
zat. “Ik zag op een bordje dat het te
koop stond. Ik denk dat er veel meer
uit te halen valt. Er zit zoveel potentie
in Griendtsveen”, aldus Gijsbers. “Nu

ben ik naast varkens- en adviesboer
dus ook frietboer.”
Op korte termijn zal er niet veel
veranderen aan Wienerhof. “Ik wil
eerst zorgen dat het goed draait en
dan kijken we wel verder. Misschien
dat we op korte termijn nog het terras overkappen zodat het met slecht
weer overdekt is. Nu zijn we teveel
afhankelijk van het weer.”
Gijsbers gaat niet zelf achter de
toonbank staan. Via het Deurnese
partyverhuurbedrijf Bemeko werken
Manon Teeuwen en Frank Wijers nu
als gastvrouw en gastheer in het
cafetaria.
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Melderse Examenfuif 2010
een geslaagd feest
Afgelopen vrijdag vond de Melderse Examenfuif plaats. De examenfuifcommissie, bestaande uit leden van KPJ
Melderslo, heeft dit jaar weer samen met de examenkandidaten uit Melderslo een geslaagd feest georganiseerd.

OJC Niks en Omroep
Reindonk organiseren
Scholieren Band Boost
OJC Niks organiseert in samenwerking met Omroep Reindonk vrijdag
16 juli de Scholieren Band Boost. Met deze avond wil OJC Niks opkomende
scholierenbands uit de gemeente een kans geven zich te promoten.

De leden van de examenfuifcommissie van KPJ Melderslo
Er waren in de voorverkoop ruim
700 kaarten verkocht, vooral door havoen vwo-leerlingen van het Dendron
College. Dit zorgde ervoor dat er slechts
130 kaarten beschikbaar waren voor de
dagverkoop. Binnen drie kwartier waren
ook deze kaarten verkocht.
Aangezien de examenfuif jaarlijks
populair blijft bij eindexamenkandidaten, maar ook bij veel andere jongeren
uit de gemeente Horst aan de Maas,
verwacht de organisatie dat de kaarten
volgend jaar al in de voorverkoop uitverkocht zullen raken.
Afgelopen vrijdag was het tot
’s avonds laat nog erg warm. Dit heeft
ervoor gezorgd dat er erg veel is

gedronken. Er is dit jaar minder bier
gedronken, de frisdrank en de wijn
waren erg populair. Het werd niet
voor iedereen een geslaagde avond.
Een aantal jongeren die nog geen 16
waren, probeerden tevergeefs binnen
te komen. Daarnaast konden sommige
jongeren zich niet legitimeren, dus
moest pa of ma nog even snel de IDkaart naar de St. Odastraat in Melderslo
komen brengen. Natuurlijk was er aan
het eind van de avond ook een enkeling
die zijn fietssleutel kwijt was of waarvan
een band van de fiets lek was, maar de
meeste jongeren konden gewoon met
de fiets weer naar huis.
Op zaterdag werd er door de exa-

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

menfuifcommissie een beachvolleybaltoernooi georganiseerd. Aangezien het
ook zaterdag erg warm was, werd er gezorgd voor voldoende schaduwplekken,
ijsjes, een zwembadje en een afkoelplek. Dorpsgenoten, maar ook jongeren
uit andere dorpen van de gemeente en
natuurlijk een heleboel Melderslose jongeren hebben vanaf 11.30 tot half 17.30
uur gevolleybald.
Op zaterdagavond werd er een
dorpsfeest gehouden met een dj en
de band Neet Oneave met vooral
Melderslose leden die voor livemuziek
zorgde. Uiteraard kon ook de WKvoetbalwedstrijd van Duitsland tegen
Uruguay gevolgd worden.

Omdat scholierenbands in grote
opkomst zijn, wil OJC Niks ze een
handje helpen zich verder te ontwikkelen en te ’boosten’. Dit jaar wordt
de Scholieren Band Boost voor het
eerst georganiseerd, maar OJC Niks is
van plan hier een jaarlijks evenement
van te maken.
De bands Flash!, 30 Past 7,
Otherwise en Epic Fail betreden
vrijdagavond het podium. Tijdens de
optredens worden de bands gefilmd
door Omroep Reindonk en verschijnt
van elke band een nummer in de
Jukebox van de omroep.
De Sevenumse coverband Flash!
bestaat uit Ken in ’t Zandt, Maarten
Lucassen, Rik Sellekens, Wilko
Lucassen en Jeroen Smedts. Ze maken
diverse muziek, van Robbie Williams
tot Oasis en Mando Diao.
De jongens van 30 past 7, Lennart
Huijs, Dion Giesen, Yme Custers, Jean
Custers en Kevin van der Sterren, zijn
nadat ze genoeg ervaring opgedaan
hebben met hun eigen creativiteit

aan de slag gegaan. Op dit moment
zijn ze druk bezig met eigen werk en
hebben al een eigen single gepresenteerd, ’Teusday’. Verder speelt 30 past
7 bekende nummers van onder andere Snow Patrol, Muse en klassiekers
van Metallica en Golden Earring.
Otherwise is een drie-koppige
band die staat voor strakke rockcovers. De leden uit Melderslo en Horst,
Sjuul Stax, Arno Poels en Stijn Vullings
spelen nummers van onder andere
Red Hot Chili Peppers, Muse en Lenny
Kravitz.
De band Epic Fail speelt covers
van het genre ’Pop-Rock met een
scherp randje’ uit zowel de top 40
als de oude doos. Epic Fail bestaat
uit Guus Vullings, Renzo den Bekker,
Jim Zeelen, Paul Vullings en Ankie
Wijnands en spelen van CCR tot Anouk
en van Greenday tot aan Snow Patrol.
Scholieren Band Boost begint
vrijdag om 20.30 uur en vindt plaats
in OJC Niks in Horst. De entree is
gratis.

Buikschuiven Cocktails en loungebanken
op Bokstock op Weistock 2010
Zaterdag 17 juli om 8 uur gaan
dit jaar voor de vijfde keer de
poorten van Bokstock open. Het
festival in Swolgen werd ooit
georganiseerd door drie vrienden.
Inmiddels is het uitgegroeid tot
een tweedaags festival met ieder
jaar meer bezoekers.
Zaterdag betreedt de Belgische
pretband The Fools het podium. De
band wordt gedurende de avond afgewisseld door twee dj’s. Dj Tim Little
is bekend van de familieshow De
Sjonnies en treedt regelmatig op met
de Loco-loco Discoshow. Dj Stayfan
produceert vooral feestmuziek en
draait regelmatig op feesten.
Zondag om 10.30 uur start het
programma met een Heilige Mis in
de tent. Dennis Christians, voorzitter
van stichting Bokstock: “Dat is ooit zo
afgesproken met de pastoor. Hij zegt
altijd dat hij hoopt dat het op andere
zondagochtenden voortaan ook zo
druk wordt in de kerk.” Om 13.00
uur beginnen de kampioenschappen
buikschuiven. “Dat is dit jaar nieuw.
De afgelopen twee jaar organiseerden we de kampioenschappen
touwtrekken. We willen graag om de
twee jaar iets anders”, vertelt Dennis
Christians. Voor de kleintjes is er de
mogelijk te knutselen en is er een
stormbaan.
De organisatie verwacht ongeveer 500 bezoekers. “Er komen ieder
jaar meer bezoekers, maar niet veel
meer. Dat moet ook niet, het moet
wel gezellig blijven”, aldus Christians.
Kaarten kosten 7 euro, voor
zowel de zaterdag als de zondag.

Weistock, het festival dat jaarlijks georganiseerd wordt door OJC Canix,
vindt ook dit jaar weer plaats op de skatebaan in rozendorp Lottum. Het
tweedaags festival met muziek, cabaret en kunst valt dit jaar op zaterdag
17 en zondag 18 juli.

Big Shampoo
Al in januari is de organisatie
begonnen met het organiseren van het
festival. Met ongeveer tien man zijn
ze gaan brainstormen over eventuele
bands. Wouter Wagemans, een van de
organisatoren: “We zijn op tijd begonnen
met de organisatie en lopen nu goed
op schema. Woensdag komt de tent en
beginnen we met opbouwen. Ook zijn
de meeste contracten en de vergunningen binnen.”
Deze zesde editie van Weistock op
de skatebaan heeft iets bijzonders wat
het andere jaren nooit gehad heeft.
“Voor een zomers gevoel op het festival
hebben we dit jaar plaats gemaakt
voor een cocktailbar en een loungegedeelte met bankstellen”, vertelt Wouter
Wagemans. Ook brengt de line up dit
jaar verassingen voor het publiek. “De

line up van dit jaar is heel divers. Ik
ben er erg tevreden mee. Trots ben ik
op Roccoman, deze was erg moeilijk te
regelen, maar het is wel gelukt.” Naast
deze dance-act treden ook bands als
Jaya the Cat en Big Shampoo op.
De organisatie verwacht een gezellig festival met iets meer bezoekers
dan andere jaren. “Het wordt dit jaar
gezellig druk. Maar Weistock blijft haar
kleinschalige karakter behouden, ook dit
jaar”, aldus Wouter Wagemans.
Kaarten voor zaterdag kosten
12 euro en zijn te koop bij verschillende voorverkoopadressen: OJC Canix in
Lottum, IJssalon Passi in Horst, Cafetaria
’t Pumpke in Lottum en Sounds Record
Shop in Venlo. Voor zondag kosten
kaarten 7,50 euro en deze zijn alleen te
koop aan de dagkassa.
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15 VRAGEN aan Ron Stoop

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

Ron Stoop
17
Sevenum
Dendron College

Waar word jij later een talent in?
Ik vind psychologie erg leuk, bijvoorbeeld om te weten wat er in mensen
omgaat en hoe ze op elkaar reageren.
Ik houd ook erg van muziek, maar ik
zie mezelf nog niet beroemd worden.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Geschiedenis vind ik erg interessant,
omdat je leert hoe mensen met elkaar
omgaan en hoe de omgeving en
tijdsgeest mensen kan beïnvloeden.
Met scheikunde heb ik niet zoveel, met
natuurkunde trouwens ook niet.

Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb niet echt een beste vriend of
vriendin, ik heb gewoon een aantal
hele goede vrienden.
In het weekend ben jij te vinden in?
Soms in Horst, maar niet te vaak.
Kleinere festivals of concerten bezoeken vind ik erg leuk en soms moet
ik draaien op jubileums en dat soort
dingen. Voor de rest heb ik niet echt
een vast patroon, het kan in principe
alle kanten op gaan.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Eten en drinken, maar het belangrijkste
is muziek. Het liefst zo hard mogelijk.
Electrohouse, ska, hiphop, drum ‘n bass,
alles wat een beetje beweeglijk is.

Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Ik zou het denk ik gewoon sparen.
Het komt goed van pas als ik over een
paar jaar ga backpacken. Ik ben nog
aan ’t twijfelen over Europa of de hele
wereld. In ieder geval naar iets waar
het niet toeristisch is.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?’
Als ik iemands vertrouwen zou hebben
geschonden, er niet voor diegene zijn
als hij of zij het ’t hardst nodig heeft.
Dat vind ik een van de lafste dingen die
je kunt doen.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Een gitaar. ik ben sinds kort begonnen
met spelen dus dan zal ik in die vakantie genoeg tijd hebben om dit te leren.

Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Ik houd erg van Chinees. Maar een bord
spaghetti, dat gaat er altijd in. Ik vind
wraps trouwens ook heel lekker.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In kleding die ik zelf leuk vind. Dat kan
steeds variëren, van baggy tot korte
broek tot wat strakker.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
De meeste tijd besteed ik aan muziek.
Meestal ben ik albums aan ’t downloaden of aan ’t rondkijken op Musicmeter.
Op dit moment ben ik de lp-collectie
van mijn ouders aan het luisteren.
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Ik vind het eigenlijk allemaal vrij prima
hier in Sevenum. Het zou alleen wel
leuk zijn als de Maraboe weer ‘The
place to be’ zou zijn.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
A clockwork orange. Die film is zo geniaal. Het begint als een gewelddadige
actiefilm, om vervolgens om te slaan
in een drama. Op het laatst komt er
nog een geniale plottwist. Once upon
a time in the west is ook erg mooi, net
als A lock, a stock and two smoking
barrels, met dat typisch Engels accent.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ik denk een beetje doelloos rondrijden.
Ik vind de reis zelf eigenlijk veel leuker
dan de uiteindelijke bestemming.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Niet naar Australië in ieder geval,
want daar gaat iedereen al heen. Dus
dan zou ik eerder naar IJsland gaan,
of Alaska. Daar leer je jezelf pas echt
kennen.

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

OPSLAG NODIG?

077 - 477 41 65

Tijdelijke opslag voor particulieren en
bedrijven in Horst & Baarlo

WWW.COXSELFSTORAGE.NL

Wij, Kim van der Sterren en
Wilma Nijenhuis openen op 1 oktober
2010 de deuren van ons kleinschalige
kinderdagverblijf.
Op een mooie, prima bereikbare
locatie bieden wij professionele
kinderopvang voor kinderen
van 0-4 jaar in een babyen een peutergroep.
Kleinschaligheid en
kwaliteit staan garant
voor een persoonlijke
en vertrouwde relatie
met ouder en kind.
Neem voor meer
informatie en/of
inschrijving een
kijkje op onze website,
of neem telefonisch
contact op!

Ook komen we graag in contact met
enthousiaste collega’s!
Ben je flexibel en in het bezit
van een SPW3/4, of
gelijkwaardig diploma,
stuur dan je sollicitatie naar
onderstaand adres.
Voor meer informatie
kun je telefonisch contact
met ons opnemen.

www.hetsterrenhuis.nl

Het SterrenHuis
Raadhuisstraat 13
5801 MB Venray
Kim mobiel:
06-10018693
Wilma mobiel:
06-21963782

Mies&Flo
Column
Toernooiseizoen
Tentenkamp, veel te dun
matje, lekker weer, hunkies
links-rechts-boven-onder,
beetje sportief doen, genieten
van drank en vooral heel veel
feesten.
Na drie uur lang rijden rollen
we heel oncharmant de auto uit,
om vervolgens 100 kg aan
slaapzakken, partytenten, heel
veel kleren en vooral ook heel
veel drank de camping op te
slepen. Bezweet en vermoeid
van het sjouwen zoeken we het
mooiste plekje op de camping.
We hoeven jullie natuurlijk niet
te vertellen dat het mooiste
plekje op het terrein het plekje
tussen twee grote legertenten
vol met hunkies & hotties is. Het
eerste wat we deden nadat we
ons plekje gevonden hadden,
was genieten van frietjes met
mayo, biertjes en wijntjes.
Omdat onze prioriteit friet en
drank was, kwam het opzetten
van de tent pas enkele uurtjes
later. Het gevolg van deze
prioriteit was dat we in het
donker stonden te ‘knommelen’
met tentstokken, scheerlijnen en
haringen. Iets anders wat niet
gaat in een donkere tent is
make-uppen, scheve eyeliner en
mascara op je neus. Gelukkig
waarschuwden de spiegels op de
wc’s ons nog net op tijd en
konden we toch nog good
looking naar het feest. Na vele
uren party hardy gingen we op
speurtocht naar onze eigen tent
om daar vervolgens, vanaf een
krakkemikkig campingstoeltje,
na te genieten van het feest en
te socializen met de buren. Een
megafoon zorgde ervoor dat we
de volgende ochtend uit onze
coma ontwaakten. Een toernooidag bestaat uit zonnen, lamballen, eten, drinken, sixpacks
spotten, o ja, en ook nog een
klein beetje sporten.
Hockeytoernooien, volleybaltoernooien, nu we er zo nog
eens over nadenken zijn het
allemaal dezelfde feesttoernooien, waar bijna geen sport meer
aan te pas komt. Zweten, dat
doe je alleen maar van het
feesten en van de zon. Ook
krijgen we het wel heet van alle
goodlooking guys, daar hebben
wij echt geen volleybal of
hockeystick voor nodig.
Onze sportschoenen laten we
volgend toernooiseizoen wel
thuis, die hebben we helemaal
niet nodig, des te meer plaats
voor feestkleding in de tas!
Mies&Flo
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Autocross in Horst
Op zondag 18 juli organiseert A.C.C. De Paradijsracers uit Melderslo weer
een autocross aan het Peeldijkje in Horst. De aanvang is om 11.30 uur.
Er wordt gestart in twaalf verschillende klassen. Daarin komen ongeveer 250
auto’s aan de start die in 50 verschillende manches strijden om het kampioenschap van de Auto Sport Unie Zuid.
De jeugd van 12 tot 18 jaar strijdt
om het Nederlands Kampioenschap. In
de stand om het kampioenschap staat
Jim Derkx uit Melderslo op de 3e plaats,
Boy Heufs uit Melderslo staat 5e en
Peter Henraath uit Horst 6e. Nieuw in
deze jeugdklasse zijn Jop Driessen en Bas
Smits uit Melderslo. Verder wordt er gereden in de volgende klassen: sprintklasse tot 2000cc, sprintklasse boven 2000cc,
toerwagens, keverklasse, sportklasse
plus, standaardklasse, crosskarts klasse
A en B, balkenklasse en Melderse balkenklasse. Ook is het mogelijk om in de
gastrijdersklasse te starten. Op zondag
wordt ook een bangers race verreden.
Dit is een vorm van autosport waarbij al-

les is toegestaan, behalve tegen de richting in rijden en op de bestuurderskant
van een auto inrijden. Deze race begint
met 18 auto’s uit Nederland, België en
Duitsland. Hiervan zullen er maar enkele
finishen. Aan het eind van de dag een
destruction race gereden. Hierbij gaat het
erom te winnen door alle tegenstanders
uit te schakelen en als laatste overgebleven auto over de finish te komen.
Bangers racing is in Engeland een ware
volkssport, maar ook in Europa wordt
de sport steeds populairder. De entree
is gratis voor kinderen tot 11 jaar. Jeugd
van 12 tot en met 15 jaar betalen 2 euro
en volwassenen 6 euro. Voor meer informatie zie www.paradijsracers.nl

cultuur 01

01
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Wonen Horst Street Cup
Voetbalvereniging Wittenhorst organiseerde afgelopen zondag voor de tweede keer de Wonen Horst
Street Cup. Zo´n 80 fanatieke jongens en meisjes namen in de tropische warmte deel aan het pannatoernooi.
De winnaar in de categorie tot en met 12 jaar werd Redouane Najja en in de categorie jeugd tot en met 18
jaar won Jimmy Lucassen de eerste prijs. Beiden nemen in mei 2011 deel aan de Nederlandse Kampioenschappen Panna op de Beverwijkse Bazaar.

Floris Boers naar
Italië met Nederlands
jeugdteam
Limburgse Dag van het Paard
Floris Boers vertrekt op maandag 26 juli naar het Italiaanse Arezzo om
daar deel te nemen aan de kwalificatie voor de Zomercup 2010 in de
klasse jongens tot en met 16 jaar. Floris is een van de drie toptennissers
van Nederland in deze leeftijdscategorie die onder begeleiding van oud
professional Raemon Sluiter aan deze kwalificatie mogen meedoen.

Floris is door de bondscoach
van Jong Oranje Hugo Ekker uitgenodigd om deel te nemen aan
het Nederlandse juniorenteam van
jongens tot en met 16 jaar. Hieruit
blijkt dat de talentvolle tennisser
uit Grubbenvorst na jarenlang hard
trainen onder de aandacht is gekomen
van de Nederlandse tennisbond. Zijn

Afgelopen zaterdag vond op
evenemententerrein D’n Umswing
in Kronenberg een paardenkeuring
plaats.
Er werden tijdens deze ’Limburgse
Dag van het Paard’ zo’n 400 paarden en pony’s van een groot aantal
verschillende paardentypen gekeurd,
het grootste aantal op één dag in
Nederland. Trekpaarden, Fjorden,
Haflingers, warmbloedpaarden, in totaal werden vijf stamboeken gepresenteerd. Kopers en staleigenaren konden
zich oriënteren op het scouten van
jonge, veelbelovende paarden.

teamgenoten zijn Moos Sporken en
Max de Vroome, beiden top-3 spelers
op de nationale jeugdranglijst van
jongens tot en met 16 jaar.
Als het team van Jonge
Oranjespelers zich weet te kwalificeren
in Italië, zal de finale van de Zomercup
2010 van 2 tot en met 4 augustus
plaatsvinden in Le Touquet, Frankrijk.

Ad ve rtorial

Pigmentproblemen?
T- S H I R T S · P O L O ’ S · S H O R T S · S L I P P E R S · B A D K L E D I N G · T E N N I S K L E D I N G
FITNESSKLEDING · CASUAL SCHOENEN · SPORTSCHOENEN · EN VEEL MEER ...

SALE

KORTINGEN TOT 60%
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De Praktijk voor huidverbetering Wendy Kuunders in Horst richt
zich op de behandeling van
huidproblemen. Wendy Kuunders
en Evelien Minten, de hannah
huidcoaches, hebben beiden een
huidtherapeutische achtergrond.
We werken met Hannah, produkten
voor intensieve huidverbetering;
met hannah zijn vele mensen
geholpen die jarenlang huidproblemen hebben gehad.
O.a. door het ouder worden, een
hormonale verandering (bijv. zwangerschap), bij acné of bij blootstelling
aan te veel UV-straling kunnen door
pigmentverschuivingen donkere (en
lichte?) plekken in de huid ontstaan.
Juist in deze tijd van het jaar is het dan
ook noodzakelijk om de huid intensief
tegen de zon te beschermen zodat het
(verdere) ontstaan van pigmentproblemen voorkomen kan worden.
Het accent van de behandeling ligt
op het verminderen en vervagen van
de huidkleuringen. Wij werken niet
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alleen aan het gevolg (de pigmentvlek
zelf) maar ook aan de oorzaak door de
huid van binnenuit aan te pakken.
Er zijn veel verschillende situaties te onderscheiden waardoor een
uitgebreide analyse en bijbehorend
behandelplan vereist zijn. Vaak wordt
gedacht dat een pigmentprobleem
niet te behandelen is of dat het effect
slechts van korte duur is. Onderstaand
enkele reacties uit onze praktijk die het
tegenovergestelde aantonen.
Marian: Door mijn zwangerschap
heb ik last gekregen van pigmentvlekken. Ik heb veel geprobeerd maar het
effect was onvoldoende. Aanvankelijk
was ik sceptisch, waarom zou het met
deze behandelingen wel helpen? Mijn
pigmentvlekken zijn inmiddels bijna
niet meer te zien; mijn moeder was
verbaasd toen ze me na enkele weken
terugzag.
Tanja: Ik merkte dat ik steeds
meer pigmentvlekken begon te
krijgen. Mijn huisarts gaf aan dat dit
zelfs rond mijn leeftijd (36 jaar) door
hormonale ontwikkeling nog verder

kon toenemen. Ik heb besloten om
er per direct werk van te maken. Na
3 behandelingen was mijn pigment
enorm vervaagd en tot op heden heb
ik het prima onder controle. Ik kan
weer zonder make-up de deur uit!
Veel behandelingen voor huidproblemen worden doorgaans vergoed
door de meeste ziektekostenverzekeraars. U kunt bij ons ook terecht voor
permanente ontharing, acnétherapie,
behandelingen voor couperose,
rosacea, eczeem, littekentherapie en
huidverjonging. Bent u benieuwd wat
wij voor u kunnen betekenen? Dan
kunt u altijd een kosteloze en vrijblijvende afspraak bij ons maken.

Praktijk voor huidverbetering
Wendy Kuunders
Berkelstraat 12, 5961 JL Horst
06-34948419
www.dehuidverbeteraar.nl
info@dehuidverbeteraar.nl
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Concours Ruiterclub
Wittenhorst
Amazone Anne-Marie Poels heeft de Grote Prijs van Horst aan de Maas
gewonnen. Tijdens de wedstrijden op het ruiterterrein bij de Kasteelse
Bossen bleef de amazone van Rijdt met Beleid uit Meerlo haar clubgenoten
Kristian Houwen en Martien Amendt voor. Malin Parmler van Bucephalus uit
Sevenum won in de springklasse ZZ. In de klasse M won Fried van Stiphout
van Ruiterclub Wittenhorst.

Amazone Fieke Houwen op haar paard Miss Loxley
In de dressuurklasse Zwaar 2 won
Fieke Houwen. Zij rijdt eveneens voor
de Meerlose ruiterclub. Lena Erlandsen
van Ruiterclub Wittenhorst won in
haar ring in de klasse L2 en haar clubgenote Diana Wijers in de klasse L1.
Erlandsen won een extra prijs omdat
zij van alle dressuurcombinaties het
hoogste aantal punten bij elkaar had

gereden. In de klasse B won Vivianne
Mulders van Bucephalus uit Sevenum
en voor De Pijts uit Grubbenvorst won
Suzanne Allaart in haar ring in de
klasse L2.
Bij de verenigingskampioenschappen won Sint Joris uit Meterik bij de
pony’s en Ruiterclub Wittenhorst bij de
paarden.

Alle seniorenleden
Samourai Grubbenvorst
bruine of zwarte band
Sinds vorige week woensdag hebben alle seniorenleden van judovereniging Samourai een bruine of zwarte band. Er vond op deze woensdag
een examen plaats waaraan de twee nog laatste blauwe banden
deelnamen. De judovereniging uit Grubbenvorst heeft een bijzondere
ledensamenstelling. In totaal heeft de vereniging zo´n negentig leden,
waarvan dertig seniorenleden in de leeftijd van 18 tot 62 jaar. De meeste
judoverenigingen hebben relatief veel meer jeugdleden en maar een
paar seniorenleden.
Het aantal seniorenleden is
stijgende bij de vereniging uit
Grubbenvorst. Daarnaast komen er
volgens voorzitter Jos Baggen veel
mensen van omliggende verenigingen uit bijvoorbeeld Venlo, Sevenum
en Maasbree naar Grubbenvorst om
te trainen. “We hebben een soort
onzichtbaar punt overschreden, waardoor er alleen maar meer interesse in
onze vereniging komt.”
Inmiddels hebben alle senioren
leden van Samourai de bruine of
zwarte band. Ook dat is een reden
voor leden van andere verenigingen
om in Grubbenvorst te trainen. Er zijn
altijd genoeg mensen die al een hoog
niveau in de sport hebben behaald en
waar men dus iets van kan leren.
Ook de trainer Peter Beurskens
draagt ertoe bij dat de vereniging
in Grubbenvorst het goed doet bij
de senioren. Jos Baggen: “Hij weet
een training bijzonder en interessant
te brengen en is zeer gedreven. In

het verleden is hij ook worstelaar
geweest en deze technieken neemt
hij mee in de trainingen.”
De sfeer binnen de judovereniging is ook erg belangrijk. Volgens Jos
is iedereen bereid elkaar te helpen en
hebben de leden allemaal wat voor
elkaar over. “Het is een echte gezelschapsclub. De ´cooling down´ vindt
dan ook regelmatig in de plaatselijke
ijssalon plaats.”
Ook het aantal dames binnen de
seniorengroep neemt toe. De leden
die vorige week na het examen de
bruine band behaalden, waren twee
dames van 43 en 48 jaar. Een situatie
die niet zo vaak voorkomt, zeker
aangezien ze pas vier jaar bezig zijn
met judo.
Jos Baggen roept iedereen op
eens te komen kijken of zelfs een
keer mee te doen. Geïnteresseerden
zijn van harte welkom tijdens de training op woensdagavond. Voor meer
informatie zie www.samourai.nl

ZIN IN EEN BARBECUETJE ?
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Bespreking Poll week 26

Schade voor boeren door extreme weersomstandigheden behoort tot het risico van het vak

Cactus
Column

Het warme weer blijft maar aanhouden. Als er een
keer regen valt, gaat het direct gepaard met heftige
stormen die forse schade aanrichten, zoals aan de tenten
op het OLS-terrein. Ook voor de boeren is het weer
verre van ideaal. Door de extreme droogte mag er geen
oppervlaktewater meer worden gebruikt om de gewassen te besproeien. Veel boeren komen daardoor in de
problemen en de kans bestaat dat oogst verloren gaat of
minder groot is dan verwacht.

Bijna driekwart van de stemmers op onze poll vinden
dat het behoort tot de risico’s van het vak. De boeren
hoeven niet extra in bescherming te worden genomen.
“Dat boeren en tuinders niet mogen sproeien is het
risico van het vak, ze hoeven dus geen schadevergoeding te krijgen”, vindt Henk van Oeffelt uit Meerlo.
“Bouwbedrijven en wegenbouwers krijgen ook geen
schadevergoeding als het een lange regenperiode of
winter is geweest.”

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

America
zondag

Heilige mis

10.00

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

10.00

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Grubbenvorst

Honden

Ze zijn in deze rubriek al
veel vaker aan de orde geweest, onze trouwe viervoeters.
Maar we richten ons toch
maar weer eens tot de diverse
baasjes en bazinnetjes.
Toegegeven, het gros van deze
dierenvrienden houdt zich
keurig aan de regels. Regels
die aangeven dat Bello of
Miepje alleen op de hondenuitlaatplek de dagelijkse dropjes
kan laten vallen. Maar soms is
de nood zo hoog dat alleen de
dichtstbijzijnde goot of stoep
overblijft. De welopgevoede
dame of heer haalt dan een
plastic zakje tevoorschijn en
ruimt de uitwerpseltjes keurig
op. Hoe tegenstrijdig is daarbij
het gedrag van onopgevoede,
letterlijk schijt aan alles en
iedereen hebbende vlegels
m/v die zelfs grasveldjes waar
dagelijks kindervoetjes op
huppelen, gebruiken als
hondentoilet. Om over de
trottoirs maar te zwijgen! En de
hond zelf? Die denkt aan het
versje van Gerrit van de Linde
(De Schoolmeester) die eens
dichtte: “De hond is vermaard
om zijn gezellige aard en het
kwispelen van de staart. Zijn
neus, doorgaans rond, staat gewoonlijk in het front. En zolang
die maar nat en fris is, is ‘t een
bewijs dat meneer zo gezond
als een vis is.” Dus schelden op
honden is volkomen onterecht,
het zijn de baasjes die verantwoordelijk zijn voor het dier.
Misschien is het wel een goed
idee om huisnummers van de
hondenbezitters te gaan
noteren. Diegenen die het
dichtst in de buurt wonen van
speelterreintjes en ander
openbaar groen, worden
speciaal in de gaten gehouden.
Als de politie ze betrapt op
vreemdgaan met de hond
moeten ze een flinke boete
betalen. Met het aldus bijeengebrachte geld kunnen nog
meer hondentoiletten worden
aangelegd. Zeker weten dat er
daarvan binnen korte tijd veel
bij komen! Tenslotte nog een
tip in het kader van de gemeentelijke bezuinigingen: een
blaftax voor gezinnen met
meer dan één hond zal de
begroting zeker kloppend
maken!
Cactus

Kerkdiensten

zaterdag

In Horst aan de Maas is geen plaats
voor een racecircuit
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Heilige mis

19.00

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
Het is een doorn in het oog van de Venrayse politiek:
circuit De Peel bij Ysselsteyn. De racebaan is jaren geleden
illegaal aangelegd door autosportfanaat Harry Maessen. De
races die er worden georganiseerd zorgen voor geluidsoverlast voor omwonenden in de wijde omtrek en zijn slecht
voor het natuurgebied om het circuit. In 2009 haalde de
Raad van State nog een streep door de wijziging van het
bestemmingsplan die nodig is voor de aanleg van de race-

baan. Daarom is de gemeente op zoek naar een alternatieve
locatie. Er werd een onderzoeksbureau in de hand genomen
dat vier plekken voorstelde. Eén daarvan is de huidige locatie en twee andere liggen op het grondgebied van Horst aan
de Maas (zie voorpagina). De vraag is of de gemeente Horst
aan de Maas moet meewerken aan een eventuele verhuizing van circuit De Peel. Waar het ook komt te liggen, zorgt
het voor overlast voor mensen en/of milieu. Wat vindt u?

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Horst (Norbertus)
zaterdag
donderdag

Uitslag vorige week (week 27) > De kermis moet beperkt worden tot het weekend
> eens 45% oneens 55%

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

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

100den showmodellen met

50% KORTING!

zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
maandag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zondag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

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

zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

De tijden die hier zijn afgedrukt zijn
standaardtijden. Voor afwijkende tijden
van kerkdiensten verwijzen wij u naar
de desbetreffende parochie.
Van 10 juli tot en met 5 september is
het vakantierooster van toepassing
in de kerken van het cluster Horst.
Zie www.rkhorst.nl
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
16 t/m 22 juli
Tandarts Spiertz
Haammakerstraat 8, Horst
T 077 398 58 81

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

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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

Wipe Out

Kasteelconcert

vr 16 juli
Organisatie: Joho
Locatie: Joho

zo 18 juli 14.00 uur
Organisatie: Harmonie Lottum
Locatie: De Borggraaf

Zomercarnaval

Sevenum

America

za 17 juli 18.00 uur
Org: Maondaagaovundclub
Locatie: Café de Beurs

vr 16 juli 19.30 uur
Organisatie: Fanfare St Caecilia
Locatie: Voor de bondszaal

Autocross

Zomerconcert

Hegelsom

Leerlingenvoorstelling en
openluchtconcert
vr 16 en za 17 juli
Organisatie: St. Hubertus
Locatie: Zaal Debije

service 23

zo 18 juli 11.30 uur
Org: A.C.C. De Paradijsracers
Locatie: Peeldijkje

Lottum

Orgelfestival

Sèumse Fiste

za 17 en zo 18 juli
Organisatie: Sèrumse Fiste
Locatie: Sevenum

Inzegening Sint Anna Kapel
zo 18 juli 11.00 uur
Organisatie: Stichting Kruisen en
Kapellen Sevenum
Locatie: Kruising Grubbenvorsterweg/Dijkerheideweg

vr 16 juli 20.15 uur
Org: Orgelvrienden Limburg
Locatie: St.-Gertrudiskerk

Swolgen

Scholieren Band Boost

Weistock

vr 16 juli 20.30 uur
Org: OJC Niks en Omroep Reindonk
Locatie: OJC Niks

za 17 en zo 18 juli
Organisatie: OJC Canix
Locatie: Skatebaan

za 17 en zo 18 juli
Organisatie: Stichting Bokstock
Locatie: Jan van Swolgenstraat

Horst

Bokstock

24

nieuws

FLITSENDE
FINALE-AANBIEDINGEN!
15
07

Profiteer nu tijdens de opruiming van waanzinnige fotocamera-aanbiedingen voor al uw vakantiekiekjes.
5x OPTISCHE ZOOM

149
129

14 MEGAPIXELS

179
139

10.2 MEGAPIXELS

88

88
DIGITALE FOTOCAMERA

DIGITALE FOTOCAMERA

• Digital Image Stabilization voorkomt schokkerige foto’s.
• 6.9 cm LCD scherm, 21 verschillende foto keuze-instellingen.
• Korte AVI ﬁlmpjes met geluid maken.

• Digitale beeldstabilisatie, automatische rode-ogenreductie en gezichtsdetectie.
• Groot 6,4 cm LCD-scherm.

3.3x OPTISCHE ZOOM

4x OPTISCHE ZOOM

199
149

10 MEGAPIXELS

COMPACTE DIGITALE FOTOCAMERA
• 12.2 Megapixels.
• Digititale beeldstabilisatie
gezichtherkennings-technologie.
• Video-opnames in HD kwaliteit.
• Groot 6.9 cm helder LCD-scherm.

2 GB SD-KAARTJE
t.w.v. € 24,99

•
•
•
•

279
229

6.9 cm LCD scherm.
Geavanceerde gezichtsherkenning.
Filmopnamefunctie met geluid.
USB-oplaadfunctie, TruePic III-beeldprocessor.

35 MM GROOTHOEKLENS

139

2 VIEW!

GRATIS
TASJE
t.w.v. € 19,99

WATERPROOF!

WATERPROOF DIGITALE
FOTOCAMERA

GRATIS TAS VIA
OLYMPUS
+ GRATIS
1 GB XD-KAART
t.w.v. € 45,-

• 12 Megapixels.
• Waterdicht tot op 3 m, schokbestendig tot 1,5 m
en bestand tegen temperaturen tot -10°C.
• Dubbele beeldstabilisatie, ingebouwde panoramafunctie.
• HD-ﬁlmopnamefunctie en HDMI-bediening.

6.7 cm LCD scherm.
HD video opname (1280x720).
Draaipanorama = druk gewoon op de sluiterknop en draai de camera.
6.7 cm LCD scherm.

10x OPTISCHE ZOOM

299
249

•
•
•
•

DBC-H55

SUPERZOOM FOTOCAMERA

28 mm Groothoek Lumix DC Vario lens.
6.9 cm LCD scherm.
HD Video opname (1280x720 pixels).
Vliegensvlugge bediening met Quick Start-up en Sonic Speed AF.

10x OPTISCHE ZOOM

249
229

10 MEGAPIXELS

175
MEGA ZOOM POWERSHOT FOTOCAMERA
• Optical Image Stabilizer.
• DIGIC 4-processor zorgt voor ultrasnelle cameraprestaties.
• Groot en helder 3,0” LCD-scherm, Gezichtsdetectie-technologie.

4x OPTISCHE ZOOM

299
249

28 MM GROOTHOEKLENS

188
FOTOCAMERA IXUS

GRATIS TASJE +
2 GB SD-KAARTJE
t.w.v. € 24,99

• 12,1 Megapixels is perfect voor foto’s van
landschappen of groepsfoto’s.
• 6,8 cm PureColor II LCD-scherm, gezichtsdetectie,
rode-ogen-correctie.

12x OPTISCHE ZOOM

429
349

12.1 MEGAPIXELS
25 MM LEICA GROOTHOEKLENS

DMC-TZ8

Na € 25,- retour via Sony

• 14.1 Megapixels.
• Draaipanorama = druk gewoon op de sluiterknop en
draai de camera.
• HD-ﬁlms opnemen, Zelfportretmodus, accu.
• Intelligente automatische modus, gezichtsherkenningstechnologie. Maxwell-prijs: € 224,-.

GRATIS
TASJE
t.w.v. € 19,99

199

249
199

139

12 MEGAPIXELS FOTOCAMERA

329
269

25 MM GROOTHOEKLENS

188

Naadloze bediening met snelle opstarttijd.
14 Megapixels.
HD ﬁlmopname voor haarscherpe ﬁlmpjes.
2.7 intelligent LCD scherm met 230.000 pixels.

28 MM GROOTHOEK LUMIX DC VARIO LENS

179

MJU3000

14.1 MEGAPIXELS FOTOCAMERA

14 MEGAPIXELS DIGITALE
FOTOCAMERA

299
249

28 MM GROOTHOEKLENS

175

HD FILMPJES MAKEN

5x OPTISCHE ZOOM

159

• Extra LCD scherm aan de voorzijde =
ideaal voor zelfportretten.
• Smart album voor eenvoudig terugvinden
van foto’s.
• Digital Image Stabilisation voor trillingsvrije foto’s.

299
239

28 MM GROOTHOEKLENS

• Fantastische foto’s dankzij de 12.1 Megapixels resolutie,
SteadyShot voor trillingsvrije foto’s.
• Extra groot 7.6 cm LCD kleurenscherm.
• Handige gezichtherkennings-technologie.

299
249

3.6x OPTISCHE ZOOM

8x OPTISCHE ZOOM

DIGITALE FOTOCAMERA

DIGITALE FOTOCAMERA + DUBBEL LCD SCHERM

GRATIS TASJE +
2 GB SD-KAARTJE
t.w.v. € 24,99

26 MM VARIO-TESSAR GROOTHOEKLENS

•
•
•
•

UNIEK!

12.2 MEGAPIXELS

4x OPTISCHE ZOOM

•
•
•
•

GRATIS
TASJE
t.w.v. € 19,99

en

3x OPTISCHE ZOOM

4x OPTISCHE ZOOM

14 MEGAPIXELS FOTOCAMERA

99

135

10 MEGAPIXELS FOTOCAMERA GRATIS TASJE +
• Long Play-movies met geluid, gezichtsdetectie.

26 MM GROOTHOEKLENS

299
199

12.1 MEGAPIXELS

229
179

27.5 MM GROOTHOEKLENS

119
• Zelfontspanner gezicht en rode-ogen-correctie.
• 6.2 cm LCD-kleurenscherm.

3x OPTISCHE ZOOM

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. tot 18 juli 2010).

5x OPTISCHE ZOOM

249

Na € 25,- retour via Panasonic

SUPERZOOM FOTOCAMERA
•
•
•
•

25 mm LEICA DC VARIO-ELMAR groothoeklens.
IA (Intelligent Auto) mode met POWER O.I.S. (optische beeldstabilisatie).
High Deﬁnition video-opname in Motion JPEG.
Maxwell-prijs: € 274,-.

Maandag open vanaf 11.00 uur.

Kredietsom

Effectieve
rente
op jaarbasis
0,00%

Looptijd

Totale

in
maanden
18

Rekenvoorbeeld Lease na periode uitgesteld betalingsperiode.
Kredietsom

Maandlast

* Effectieve

prijs van

rente

het krediet

op jaarbasis

looptijd

Totale

in

prijs van

maanden

het krediet

€

500

€

500,00

€

500

€

538,89

€

1.500

0,00%

18

€

1.500,00

€

1.500

€

51,31

15,00%

36

€

1.847,11

€

2.500

0,00%

18

€

2.500,00

€

2.500

€

68,39

15,00%

48

€

3.282,66

€

5.000

0,00%

18

€

5.000,00

€

5.000

€

116,49

15,00%

60

€

6.989,49

€

44,91

15,00%

12

De rekenvoorbeelden zijn slechts voorbeelden, anders kredietsommen zijn ook mogelijk. *Een niet doorlopend kredietaanbod van Comford Card, een handels- en merknaam van Santander Consumer Finance Benelux
B.V., toetsing en registratie bij BKR. Vraag naar de voorwaarden en prospectus in de winkel of kijk op www.comfortcard.nl of vraag telefonisch op via (030) 63 88 100.

HORST
Hoofdstraat 25

(weg rondom centrum)
Kijk ook op www.maxwell.nl

m140710

*Rekenvoorbeeld tijdens uitgestelde betaalperiode.

