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Budgetwerken

Budget Wonen XXL Store
Witveldweg 100,
5961 ND Horst,
aan de A73 afslag 11
Tel. 077 - 398 02 43,
info@budgetwonenxxl.nl
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Kerkplein Swolgen ingezegend
Vorige week vrijdagavond heeft pastoor Ruud
Verheggen het heringerichte kerkplein van de Heilige
Lambertuskerk in Swolgen ingezegend. De pastoor deed
dit nadat wethouder Freek Selen het vernieuwde
kerkplein officieel had geopend.

ONDERNEMERS OPGELET!
BEREIK 50.000 BEZOEKERS IN 6 DAGEN
300 COLLEGA’S HEBBEN AL INGESCHREVEN

GROOTSTE CONSUMENTEN- EN BEDRIJVENBEURS VAN NEDERLAND
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1 t/m 6 oktober
KASTEELPARK TER HORST
Horst aan de Maas

Informeer voor deelname via info@deprobeurzen.nl of kijk op www.hiltho.nl

Pastoor Ruud Verheggen is blij met
de verbeteringen van het plein. “De
bestrating van het plein is vernieuwd
en opnieuw ingedeeld en er zijn plantenbakken gekomen. Ook is er een
zitje geplaatst en een welkomstbord
voor alle gebruikers van het Pieterpad.
Maar het meest blij ben ik wel met de
vernieuwde toegang tot de kerk. Die
is nu ook toegankelijk geworden voor
rolstoelgebruikers”, aldus de zielenherder van Swolgen. Alle verfraaiingen
zijn door de gemeente betaald, behalve de buitenverlichting van de kerk,
die heeft de dorpsraad en de kerk zelf
bekostigd.
Sinds vrijdagavond staat de
Swolgense kerk vanaf zonsondergang
tot middernacht in het licht door drie
grote schijnwerpers.
Naast het opknappen van het
kerkplein werd ook het plein bij de
voormalige Rabobank heringedeeld en
verfraaid. De parkeerplaatsen werden
opnieuw ingedeeld en er zijn nieuwe
plantenbakken geplaatst. Op de hoek
Monseigneur Aertsstraat-Schoolstraat
werd een kunstwerk onthuld door de
redactie van dorpsblad De Haverkist.
In het kunstwerk is het logo van De
Haverkist verwerkt. Met de plaatsing

van het kunstwerk werd een oude
belofte van het voormalig gemeentebestuur van Meerlo-Wanssum ingelost.
De gemeente had namelijk elke kern
een eigen kunstwerk beloofd.

Kerk Swolgen lichtbaken in de duisternis
“De dorpsraad heeft zich sterk
gemaakt voor de verfraaiingen in
samenwerking met andere partijen.

Onthulling van het kunstwerk
door de redactie van De Haverkist

Ik vind het echt fijn dat we als kerkbestuur zo prettig kunnen samenwerken. Alle vernieuwingen die nu hebben
plaatsgevonden zijn een aanwinst
voor het dorp en de gemeenschap.
Natuurlijk blijven er altijd wensen tot
verbetering van het een of ander maar
dat moet ook. Zo houden we de ‘drive’
om samen te blijven zoeken naar
mogelijkheden om die verbeteringen
en verfraaiingen ook gerealiseerd te
krijgen”, aldus pastoor Verheggen.
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Radio Lottum vrijwel elke dag ‘on air’
Vanuit zijn huiskamer in Lottum slingert de 49-jarige Sjaak Seuren
Nederlandstalige hitjes de ether in. Al is ether niet het juiste woord want
de muziek verlaat zijn huiskamer via het internet. Elke dag, van 10.00 tot
12.00 uur is zijn muziek te beluisteren via www.radioLottum.jouwweb.nl
De voormalig vrachtwagenchauffeur uit Lottum heeft plaatjes draaien als hobby. Nadat hij in
augustus 2009 een herseninfarct
kreeg, volgde een periode van
revalidatie die zes maanden in beslag
nam. Inmiddels is hij zover opgeknapt
dat hij zijn hobby weer kan uitoefenen
maar rijden op een vrachtwagen mag
Sjaak niet meer. De Lottummer heeft
zijn rijbewijs moeten inleveren en zit
derhalve zonder werk.

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.

Het rijbewijs heb ik
moeten inleveren
Seuren: “En daar zit je dan,
uitgerevalideerd, geen werk meer en
wat moet je dan? Om de dagen door
te komen, zocht ik op internet naar
de mogelijkheden om radio te maken
via internet. Ik ben in april van dit jaar
gestart en het bevalt me prima”, aldus
de radioman. De meeste luisteraars
komen uit Lottum of directe omgeving
maar ook uit het buitenland. Enig
nadeel is wel de capaciteit van de
server waarvandaan de muziek het
internet op gaat. “Er kunnen maximaal
50 mensen tegelijk luisteren. Wanneer
er meer luisteraars inloggen, sluit de

computer het programma af. Ik kan
wel meer ruimte krijgen, maar daarvoor moet ik ook meer gaan betalen
en dat gaat niet wanneer je geen
werk hebt”, aldus Sjaak. Alle muziek
wordt vanaf een server in het Duitse
Nürnberg op internet gezet.
Om niet in conflict te komen met
de auteursrechtenorganisaties Buma
Stemra en Sena moest Sjaak een lijst
samenstellen van welke muziek en
artiesten hij gebruik zou gaan maken.
De maandelijkse bijdrage aan deze
organisaties, die de rechten van
artiesten en producenten behartigen,
bedraagt 46 euro. Radio Lottum is dagelijks in de lucht maar Sjaak doet dat
niet alleen. De uit Hegelsom afkomstige Thei Verberkt en Sevenummer
Peter Westheim draaien eveneens hun
muziek via Radio Lottum. Peter draait
elke dag van 18.00 tot 20.00 uur en
Thei op zondagmorgen van 10.00 tot

12.00 uur. “Zij kunnen net als ik van
thuis uit hun muziek draaien en maken
daarbij gebruik van mijn programma”,
zegt Sjaak tussen het programmeren
door.

Plaatjes draaien is het
mooiste wat er is
De luisteraars van Radio Lottum
houden van Nederlandstalige nummers en Duitse schlagermuziek. “Men
kan een mailtje sturen met daarop
een verzoekplaat. Ook kunnen ze
reageren op de site en eerlijk gezegd
zijn de reacties best leuk. Ik heb ze
dezer dagen echter verwijderd om
zoveel mogelijk ruimte vrij te houden
op de server”, verontschuldigd Sjaak
zich.
Voor de Lottummer is radio maken een heuse hobby. Verdienen doet
hij er niets mee, het kost hem alleen

Oplage 18.500 exemplaren

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

Sjaak Seuren ‘on air’ vanuit zijn huiskamer in Lottum

maar geld. Hij heeft daarnaast een
eigen discotheek en draait regelmatig
op bruiloften en partijen. “De laatste
weken heb ik het dj-werk weer wat
opgepakt, want dat heeft tijdens mijn
revalidatieperiode ook stilgelegen”,
aldus de muziekliefhebber. Wanneer
hij niet met plaatjes draaien of
programmeren bezig is, wandelt hij
graag met ‘Henkie’ zijn hond die
tijdens zijn uitzendingen trouw aan
Sjaaks voeten ligt.

Henkie? Det is enne
schoowe schieter
Internet heeft voor Sjaak een
wereld aan mogelijkheden geopend.
Vrienden die naar Amerika zijn
geëmigreerd luisteren regelmatig
naar Radio Lottum. Hij kan op zijn
pc precies volgen wie vanuit welk
land een bezoekje brengt aan Radio
Lottum. Wanneer de Lottummer weer
helemaal opgeknapt is, pakt hij ook
weer zijn vrijwilligerswerk bij Omroep
Reindonk op waar hij de muziek
verzorgt tijdens het sportprogramma
op zondagmiddag.
In de nabije toekomst hoopt
Seuren samen te gaan werken met
Radio 10 Hollands, een soortgelijke
zender als Radio Lottum. “Ik heb
inderdaad plannen om met deze
oude piraten uit Holland te gaan
samenwerken. Radio 10 Hollands
heeft door heel Nederland dj’s zitten waardoor we dan een hele dag
volledig zouden kunnen draaien”,
hoopt Sjaak. Hond Henkie loopt naar
de deur en begint te janken, tijd voor
een wandelingetje of houdt hij niet
van schlagermuziek? Sjaak lacht:
“Det is enne schoowe schieter, maar
geliek haet ie, optied wandele is ok
good veur meej”, besluit de Lottumse
radiomaker.

(hoofdredacteur)

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

Geboren 19 juli 2010

LYNN

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

dochter van

Geert & Stefﬁe Wismans

Venrayseweg 7a, 5961 AC Horst

Heeft u de enquête
al ingevuld?
Vorige week vond u bij HALLO
Horst aan de Maas een enquête
waarin wij naar uw mening vragen
over ons nieuwsblad. De eerste
ingevulde formulieren zijn
inmiddels per post en via internet
binnengekomen. Als u het
vragenformulier nog niet heeft
ingevuld en opgestuurd, wil ik u
vragen dat alsnog te doen. Op
basis van uw antwoorden kunnen
we van de HALLO een nog beter
blad maken.

De enquête is online te vinden
op www.markteffect.nl/hallo.
Als u de vragen graag op papier
wilt invullen en u het formulier
niet meer kunt vinden, kunt u
een nieuw exemplaar aanvragen
via 077 396 13 56.
Alvast bedankt
voor uw medewerking.
Jeroen van de Nieuwenhof,
hoofdredacteur

Laatste
ambtenaren
weg uit gemeentehuis
Sevenum
De laatste ‘bewoners’ van het
gemeentehuis van de voormalige
gemeente Sevenum zijn afgelopen
vrijdag verhuisd naar het gemeentehuis in Horst. Het oude gemeentehuis wordt nu verbouwd zodat basisschool de Dobbelsteen zijn intrek kan
nemen in het pand. Die school moet
weg van de huidige locatie op het
Pastoor Vullinghsplein in Sevenum en
maakt plaats voor parkeerplaatsen,
winkels en appartementen.

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

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00
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Galatasaray neemt
afscheid van Horst
Voetbalcoaches Frank Rijkaard en Johan Neeskens hebben genoten van hun tijd in Horst. Het duo was de
afgelopen twee weken in Horst op trainingskamp met hun voetbalclub Galatasaray uit Istanbul. Afgelopen zaterdag
vertrok het team weer terug naar Turkije.

Rozijnen bollen ,
altijd lekker!

HORST • MAASBREE

mooi
haar

Steenstraat 12, Horst
T 077 398 64 66

Johan Neeskens en Frank Rijkaard tijdens de persconferentie
Het Turkse voetbalteam verbleef
zo’n twee weken in het Parkhotel
in Horst en trainde en speelde
oefenwedstrijden op de velden van
Wittenhorst. Johan Neeskens was
enthousiast over zijn bezoek aan
Horst: “Het is een mooie locatie
en de voetbalvelden zijn perfect.
Wittenhorst deed alles om het ons
naar de zin te maken.” “We voelen
ons hier thuis”, vulde Frank Rijkaard
hem aan tijdens een bescheiden

persbijeenkomst in het Parkhotel.
Ondanks dat het trainersduo
vol lof leek over de regio, hebben
ze weinig tijd gehad om van de
omgeving te genieten. “Daarvoor
hebben we het veel te druk”,
vertelt Johan Neeskens. “We trainen twee keer per dag en voeren
overleg met de staf. Als je dan een
keer rust hebt, blijf je lekker in het
hotel.” Zijn collega Rijkaard vindt
het gebrek aan tijd voor dergelijke

uitstapjes jammer. “Ik had graag
wat meer van de omgeving gezien.”
De Turkse voetbalclub gaat
iedere zomer op trainingskamp in
het buitenland. Neeskens: “Zo ben
je toch even weg uit Istanbul, waar
het constant 35 graden is.
Voor ons is het vanwege de taal
prettig om naar Nederland te gaan.
En de accommodaties en velden zijn
altijd goed verzorgd.”

www.hallohorstaandemaas.nl
dat wat ons raakt

ZIN IN EEN BARBECUETJE ?
BBQ
PARTY
PAKKETTEN*
HOUTSKOOL
Van 6
Va
van de keurslager
dus lekker vers!
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*alleen in Horst verkrijgbaar
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grote zak 3 kg
erg voordelig!
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miez-D

Top CD’s
voor € 5,Speciaalzaak voor
muziek, film en game
Steenstraat 13a - Horst
T +31 77 850 98 15
www.miez-d.com

Blijf niet rondlopen
met uw vragen
over kanker
Bel de KWF Kanker Infolijn:
0800-022 66 22 (gratis)

www.vissersolie.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
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Nieuwe televisies
voor bewoners Elzenhorst

Bouw appartementen
Grubbenvorst van start

Bewoners van de geriatrie-afdeling van verzorgingstehuis Elzenhorst hebben zes nieuwe televisies
in hun gezamenlijke huiskamers hangen. De grote schermen zijn geschonken door stichting Vrienden van
Verpleeghuis Elzenhorst.

Wethouders Leon Litjens heeft
woensdag het startsein gegeven
voor de bouw van appartementen
op de hoek van de Kloosterstraat/
Maricollenweg in Grubbenvorst.
Hij deed dat samen met de heer
Nijssen, een van de buurtbe-

woners. Wonen Horst bouwt
in totaal acht appartementen
die bestemd zijn voor starters
en senioren. Het is de bedoeling
dat de bewoners voor de zomervakantie van 2011 in hun nieuwe
woning kunnen.

SVG uit Sevenum failliet
Het Sevenumse installatiebedrijf SVG Totaaltechniek BV is door de rechtbank in Roermond failliet verklaard. Bij het bedrijf werkten 24 mensen.
Volgens de curator kreeg het bedrijf veel aanvragen voor offertes binnen, maar
bleven de opdrachten achterwege. SVG ontstond in 2003 uit een fusie tussen
Spreeuwenberg Totaaltechniek uit Horst en Van Gasteren Electro uit Sevenum. In
maart van dit jaar nam het bedrijf de boedel van het failliete Termikon over.

De Vrienden van Elzenhorst Wim Keijsers, Harry Peeters en
Frans Litjens samen met Jessie Pluim van De Zorggroep
De stichting Vrienden van
Verpleeghuis Elzenhorst zamelt
al meer dan 25 jaar geld in voor
het welzijn van de bewoners van
Elzenhorst. Door middel van rommelmarkten in het voor- en najaar, boekenmarkten en het in- en
verkopen van inboedels proberen de
tien vrienden van de stichting zoveel
mogelijk geld op te halen.
De stichting zorgde eerder al
voor een eigen internetcafé, een
verrijdbare keuken en sfeerhaarden
voor de bewoners van het verpleeghuis. Harry Peeters: “Als je ziet hoe
mensen daarvan genieten, dan is het
zeker geen vergeefse moeite.”
De ‘vrienden’ komen iedere
week drie dagdelen bij elkaar om de
binnengekomen spullen uit de inboe-

dels weer op te knappen en bijna
als nieuw te verkopen. “We hadden
weer een paar centen over”, vertelt
Harry Peeters over de zes nieuwe
schermen voor de geriatrie-afdeling.
“De bewoners van die afdeling zien
minder goed en een klein beeld is
niet groot genoeg om het allemaal
goed te kunnen zien.”
De nieuwe schermen voor
Elzenhorst zijn onderdeel van een
speciaal project voor bewoners met
dementie. Volgens Jessie Pluijm van
De Zorggroep worden de huiskamers
op de geriatrie-afdeling ouderwets
ingericht, zodat ze voor de bewoners
herkenbaar zijn als huiskamer. De
nieuwe moderne platte televisieschermen vormen een groot contrast
met het ouderwetse behang van de

kamers. Maar dat is volgens Pluijm
niet erg. “We spelen met name oude
beelden op de schermen, waardoor
ze toch weer herkenbaar zijn. De
bewoners kijken bijna geen televisie.
De reclame gaat veel te snel en de
beelden zijn vaak niet herkenbaar
voor de bewoners”, aldus Jessie
Pluijm.
Hoewel de schermen nog
moeten worden geïnstalleerd, zijn
de eerste reacties van de bewoners
positief. “Een client was blij dat ze nu
met z’n allen naar de televisie kunnen kijken”, vertelt Jessie Pluijm. “En
ze vinden het al prachtig dat ze een
cadeau krijgen.”
De volgende rommelmarkt van
de stichting is op zondag 12 september bij Elzenhorst.

Winkelruimte
‘plint Veemarkt’ verkocht
GGD Investments neemt de winkelruimte van de Smidse aan de
Veemarkt in Horst over van de gemeente. Het bedrijf van Horstenaren
Roy Roosen en Luuk Jeuken gaat nu met twee makelaars op zoek naar
invulling van de winkelruimte. Wonen Horst nam eerder al de appartementen in het complex over van de gemeente Horst aan de Maas die
een tijd lang als projectontwikkelaar fungeerde.
Voor de gemeente Horst aan
de Maas ontstond een unieke
situatie toen de oorspronkelijke
projectontwikkelaar zich terugtrok
van het project. Daardoor moest
de gemeente er zelf voor gaan

zorgen dat de appartementen en
winkelruimte werden gevuld. Het
plan voor de verkoop aan GGD
Investments moet in september
nog worden goedgekeurd door de
gemeenteraad.

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

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

Naam:

Adres:

PC + woonplaats:

E-mail:

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

Ruud Verhaegh • Middelreuvelt 15, 5971 DE Grubbenvorst
Telefoon 06-15 01 25 29 • www.verhaegh-co.nl

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

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

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!

Plaatsingsdatum:

=€

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

Te koop: voor vrijdag en zaterdag koffieboeketjes à € 2,-. Veldboeketten op
bestelling. Fam. Klomp, Nieuwe Peeldijk 35
America. Tel. 077 464 13 80.

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

Steigerhout en teakhout meubels
voor binnen en buiten. Nu 10% korting!
Blaktweg 69, Melderslo - 06 51931838
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl

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

Zomermassages
Een verfrissende rug- of voetmassage
voor een zonnig prijsje; € 25,-. Alleen
in augustus. Afspraak of verdere info: May
Proosten, Horst. Tel.: (077) 3986114.
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Romé Fasol strijdt met Horst Tegen Kanker

GroenRijk tuinmeubel
uitverkoop!

Kanker is nog steeds een van de meest dodelijke ziektes. Misschien om die reden wordt er nog te weinig over
de ziekte gepraat, vindt oud-burgemeester van Horst Romé Fasol. Hij heeft zich aangesloten bij de actie Horst
Tegen Kanker. Om geld in te zamelen, maar ook om de ziekte uit de taboesfeer te halen.

Tot

Taboe moet worden
doorbroken

op tuin
meubelen
Wees er snel
bij want
op=op!

50%
korting
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7
077-4650080 • www.groenrijk.nl

Geef je huid een kans!
n
n
n
n

permanent ontharen
acnetherapie
couperose/rosacea
pigmentproblemen

n
n
n
n

eczeem/psoriasis
huidverjonging
lymfedrainage
littekentherapie

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

Horst Tegen Kanker is ontstaan
uit een initiatief van Rabobank
Maashorst. Medewerkers van het
bedrijf hadden het plan opgevat om
samen met enkele klanten deel te
nemen aan de actie Alpe d’HuZes.
Daarin proberen fietsers zo vaak
mogelijk de berg Alpe d’Huez te
beklimmen en zich daarvoor te laten
sponsoren zodat er geld wordt opgehaald voor KWF Kankerbestrijding.
Romé Fasol was van 1988 tot
2000 burgemeester van de gemeente Horst. Later werd hij voorzitter
van de raad van commissarissen bij
Rabobank Maashorst. Inmiddels is
hij daarmee gestopt, maar hij werd
wel gevraagd om lid te worden van
het comité van aanbeveling van de
actie Horst Tegen Kanker, samen
met burgemeester Kees van Rooij en
oud-kamerlid voor het CDA Raymond
Knops. Fasol fungeert daardoor als
een van de boegbeelden van de
goededoelenactie.
Het is niet de eerste keer dat de
oud-burgemeester zich inzet voor
het goede doel. In 1997 schreef hij
het sprookje De Peelkabouters van
Horst waar later een stichting omheen is opgericht die geld inzamelt
voor de CliniClowns.
Gelukkig heeft Romé Fasol zelf
niet meegemaakt hoe het is om de
ziekte kanker te hebben, maar zoals
veel mensen heeft hij het wel in
zijn nabije omgeving meegemaakt
doordat iemand uit de familie- of
vriendenkring door de ziekte werd
getroffen. Een geval dat hem
duidelijk heeft geraakt, is dat van
het toen twee jaar oude dochtertje
van een jonge neef. “Mijn neef was
huisarts. Zijn ouders waren allebei
aan kanker overleden”, vertelt de

oud-burgemeester. “Op vakantie zit
hij met zijn kind op het strand. Als
hij het kind oppakt, voelt hij dat er
een verdikking rond de nieren zit.
Het gezin gaat meteen naar huis
en in het Radboud ziekenhuis in
Nijmegen blijkt direct dat het gaat
om een vorm van kanker die heel
snel groeit. Het kind moet worden
geopereerd en krijgt een chemokuur.
Ik had toen net het boekje over de
Peelkabouters geschreven en heb
dat haar bij een bezoek gegeven.
Het kind is gelukkig genezen en als
het zeven jaar oud is, geeft vader
een feest om de mensen die haar
hebben geholpen te bedanken.
Specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, juffen van school, buren,
ze hadden iedereen uitgenodigd.
En de mensen stonden tot buiten
op de stoep, zo druk was het. Dat is
van belang, dat je met z’n allen met
een warm hart rond zo’n geval gaat
staan.”

Zorg dat je erover
kunt praten
Voor Fasol is het belangrijk dat
er over kanker kan worden gepraat.
“Als het in een gezin zijn intrede
doet, is men radeloos. Maar het
gezin moet de draad van het leven
weer oppakken. Het is daarom
belangrijk om de taboes te doorbreken. Zorg dat je erover kunt praten,
dat je tegen je vriend of buurman
kunt zeggen: ‘helaas, maar ik heb
het’”, aldus Romé Fasol.
De actie Horst Tegen Kanker
heeft niet alleen als doel om zo
veel mogelijk geld in te zamelen
voor KWF Kankerbestrijding, maar
er is ook een onderliggend doel van

samen de strijd aangaan tegen de
ziekte. “We moeten zorgen voor
een gevoel van verbroedering”,
vertelt Fasol. “Het gevoel dat we
herkennen van toen onze jongens in
Zuid-Afrika aan het voetballen waren en wij er met zijn allen achter
stonden.”

Kanker moet
een chronische
ziekte worden
Om die reden blijft het voor
Horst Tegen Kanker niet bij de
actie Alpe d’HuZes. Het moet een
soort platform worden waar allerlei
acties die geld inzamelen voor
de kankerbestrijding zich bij aan
kunnen sluiten. Het geld dat wordt
opgehaald, gaat allemaal naar KWF
Kankerbestrijding die onderzoek doet
naar de bestrijding van de ziekte.
“Het is heel belangrijk dat kanker
verandert van een dodelijke in een
chronische ziekte”, vertelt Fasol.
“Dat je de ziekte wel hebt, maar er
nog vijftien jaar mee kunt leven.”
Het eerstvolgende wapenfeit
van de actie Horst Tegen Kanker is
een sponsoravond op maandag
20 september in de Mèrthal. Tijdens
deze avond wordt het totaalbedrag van de actie bekendgemaakt,
worden alle sponsoren bedankt voor
hun bijdragen en komen er enkele
sprekers aan het woord. Een ervan is
oncoloog Emile Voest die vertelt over
de stand van zaken in de strijd tegen
kanker. De avond wordt muzikaal
opgeluisterd door onder anderen
zangeressen Aniek Janssen en Renée
van Wegberg. Meer informatie is te
vinden op www.horsttegenkanker.nl

Gezinszak frites
met 2 frikadellen
speciaal en 2 kroketten


95

7,


95

Schnitzelmenu 7,

Kijkt u ook eens op
www.hethukske.nl
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‘Wereldpaviljoen wordt
trekpleister voor Noord-Limburg’
De voorbereidingen voor de Floriade zijn in volle gang. Het terrein is gesloten voor publiek en de bouw van de
eerste inzendingen voor de wereldtuinbouwtentoonstelling is gestart. Een van de bijzondere gebouwen die op het
Floriade terrein moeten komen, is het Wereldpaviljoen. Voorzitter van de stichting die ervoor moet zorgen dat deze
ambitieuze inzending wordt gerealiseerd, is René Poels uit Meerlo.

Een mooi arrangement”, aldus
de Meerlonaar.
De meeste plannen voor het
Wereldpaviljoen zijn klaar, maar
of ze ook daadwerkelijk worden
gerealiseerd wordt binnen een paar
maanden duidelijk. Wonen Limburg
leidt het bouwproject. Volgens Poels
wordt gestart met de bouw zodra de
exploitatie van het paviljoen rond is.
Stichting Wereldpaviljoen is daarom
druk in overleg met partijen die mee
willen doen in het project. In totaal
moet er 3,5 miljoen euro in het
Wereldpaviljoen worden geïnvesteerd.
Woensdag werd bekend dat ontwikkelingsorganisatie NCDO 76.000 euro
steekt in het Wereldpaviljoen.
De stichting moet ervoor zorgen
dat het paviljoen er komt, maar zodra
het af is, wordt het werk overgelaten
aan professionele krachten.

“Dat werk willen we aan jonge mensen overlaten. Er wonen hier in de regio zoveel studenten die straks leiding
aan het paviljoen kunnen geven. En zij
krijgen ondersteuning van veel vrijwilligers die nu al in de rij staan om mee
te werken”, aldus Poels.

Het geeft me zo veel
positieve energie
Ondanks de onzekerheid of het
hele plan doorgaat, is René Poels ervan overtuigd dat het Wereldpaviljoen
er gaat komen. “Het kost me veel
hoofdzorgen en ik ben er dag en
nacht mee bezig, maar het geeft me
zo veel positieve energie”, vertelt
Poels met een lach. “Als we dat
positieve kunnen overdragen op de
kinderen dan hebben we het zo slecht
nog niet gedaan.”

“ROZENFESTIVAL”
20% korting*
op alle rozen!
* niet geldig op aanbiedingen
en afgeprijsde rozen,
geldig t/m 15 augustus.

René Poels voor de ontwerptekeningen
van het Wereldpaviljoen

Een mondiale
Efteling
René Poels: “De Floriade geeft
ons een unieke kans om in een keer
twee miljoen mensen te bereiken.
We willen het evenement gebruiken

als platform om aandacht te vragen
voor zaken als het milieu, goede doelen en fair trade. Het Wereldpaviljoen
wordt een permanent educatief
belevingscentrum voor mondiale
vorming”, lepelt Poels op. “Een soort
mondiale Efteling waarin we jongeren en kinderen op een attractieve
wijze kennis laten maken met andere
culturen.”

Als educatief
toetje naar het
Wereldpaviljoen
Als alles doorgaat wordt dit
‘pretpark’ straks gevestigd in twee
betonnen koepels op het Floriade
terrein. Voor de constructie hiervan
wordt een innovatieve techniek gebruikt waarbij als het ware een ballon
wordt opgeblazen, er beton overheen
wordt gegoten en als dit hard is de
ballon weer wordt leeggelaten.
In een van de koepels komt volgens Poels een soort wereldrestaurant en een Wereldwinkel. Het educatieve deel komt vooral tot uiting in
de tweede koepel waar door middel
van allerlei audiovisuele technieken
bezoekers worden meegenomen
naar een land in de derde wereld.
Het centrum is vooral bedoeld voor
kinderen op basisscholen en middelbare scholen en moet onderdeel
worden van een compleet lesprogramma. “We gaan een land nabou-

wen, waarschijnlijk Nicaragua”, weet
Poels al te melden. Tijdens de lessen
op school leren de kinderen over de
cultuur van het land, over economie,
millenniumdoelen en fair traden. “En
als educatief toetje gaan ze een paar
uur naar het Wereldpaviljoen”, aldus
René Poels. “De kinderen worden
op die manier wereldburgers die
begrip hebben voor elkaars culturen.
Kinderen kunnen er informatie verzamelen voor hun werkstukken en in
contact komen met scholen over de
hele wereld.”

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

077 - 473 20 41

De nieuwe
toeristische attractie
van Noord-Limburg
Het is de bedoeling dat het
paviljoen niet net als de Floriade
in oktober 2012 haar deuren sluit.
Daarom zijn er intentieverklaringen
getekend met onderwijsorganisaties uit de regio, zoals het Citaverde
College en onderwijskoepels die
120 basisscholen uit Noord-Limburg
vertegenwoordigen. Tijdens de
schooltijden kunnen de kinderen er
terecht. Daarbuiten wordt het opengesteld voor het publiek. “Dit wordt
de nieuwe toeristische attractie van
Noord-Limburg.” Poels ziet het al helemaal voor zich: “Mensen gaan een
dagje naar Toverland, overnachten in
het Parkhotel en komen een ochtend
naar het Wereldpaviljoen.

ZOMER
OPRUIMING
Nu zomercollectie halve prijs
En heel veel koopjes!

- €15,- €25,,
0
1
€

Graag tot ziens bij Mariette Mode!
500 m2 winkelplezier - Gratis parkeren voor de deur!

elke
Ook ag
n
zo d d!
en
geop

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51

René Poels is een wereldverbeteraar. Als journalist voor Dagblad de
Limburger had hij al een sterke affiniteit met de derde wereld. Hij reisde
veel en maakte reportages over
ontwikkelingslanden. Die verbondenheid met mensen die het minder
goed hebben dan de gemiddelde
Nederlander is hem met de paplepel
ingegoten. “In 1958 waren we een
van de weinigen in Meerlo met een
zwart-wittelevisie”, vertelt Poels. “Als
kinderen uit het dorp op woensdagen zaterdagmiddag televisie kwamen
kijken, stond er altijd een missiebusje klaar waar iedereen een cent
instopte. Met dat geld hebben we
toen een kindje uit de derde wereld
vrijgekocht.”
Naast zijn werk als journalist zet
de Meerlonaar zich al jaren in voor
Stichting Ontwikkelingssamenwerking
(SOS) Meerlo-Wanssum. De stichting
zamelt op allerlei manieren geld in
voor projecten in derdewereldlanden en probeert in Noord-Limburg
meer bewustwording voor de derde
wereld te creëren. Vanuit die laatste
gedachte is het initiatief voor het
Wereldpaviljoen ontstaan.
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Eerste dag van voetbaldagen Lottum verregend
Afgelopen maandag vond op sportpark Oud Aast in Lottum de opening plaats van de voetbaldagen, welke
georganiseerd worden door Sportevents4kidz. Voorheen vonden deze voetbaldagen plaats onder de naam JakoVoetbaldagen. Van maandag 26 tot en met vrijdag 30 juli worden jeugdige voetballers diverse technieken en
tactieken over de voetbalsport bijgebracht.

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

DE 3VROUWEN

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

weeshuis in Afrika via de stichting Kans
op Toekomst. Een ander deel van de opbrengst wordt door SV Lottum geschonken aan het project ‘Alpe d’HuZes’,
aan het fietsteam Rabobank Maashorst
& Relaties. Alpe d’HuZes is een stichting
die zich inzet in de strijd tegen kanker.
De deelnemers aan de 1.000 meter
sponsordribbel beginnen hun actie
vrijdagmiddag 30 juli om 13.15 uur op
sportpark Oud Aast in Lottum.

Bouten opnieuw op de
bres voor skatebaan
Het is inmiddels verworden tot een soap: de zoektocht naar een geschikte locatie voor een skatebaan in
Horst. Dit voorjaar leek er na jaren strijd een oplossing te zijn: PvdA-PK-raadslid Roy Bouten meldde dat
sportcentrum Anco zijn terrein graag beschikbaar stelt voor een skatebaan. Helaas voor Bouten meldde
wethouder Loes Wijnhoven vorige week in de raadsvergadering dat die locatie niet geschikt was. Bouten geeft
zich echter niet gewonnen en start een nieuwe actie voor de skatebaan.
“De locatie van de skatebaan is
inmiddels een nimby-kwestie, dat
staat voor ‘not in my backyard’”
vertelt Bouten. “Niemand wil de
skatebaan in zijn achtertuin hebben,
naar welke locatie je ook kijkt.” Nu
er iemand aanbiedt om de skatebaan wel in zijn ‘achtertuin’ te plaatsen, moet daar volgens Bouten dan
ook gebruik van worden gemaakt.
“Eindelijk is er een burger die zijn
nek uitsteekt, waarom zou je daar
niets mee doen?”.
“Ik snap wel dat wethouder
Wijnhoven bezig is met een andere
locatie, maar daar zijn we al vier
jaar mee bezig”, zegt Bouten. “Ik
heb nog geen goede argumenten
tegen de locatie bij Anco gehoord.
Wat betreft de sociale controle is er
tot elf uur ‘s avonds altijd iemand
bij de ingang van Anco aanwezig.

Dit voor maar € 20,-.

Wanneer je 2 producten koopt is deze
MicroZone behandeling GRATIS!

www.ikzoektuingrind.nl

Kijk ook op www.beautynjoy.nl
en klik op beautysalon.

tel. (077) 320 97 00
Venloseweg 104, Horst
Tel. (077) 464 20 42

DE NIEUWE NX800

NU EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR
BIJ UW SONY PREMIUM DEALER

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Zowel jongens als meisjes nemen aan
de voetbaldagen deel waarbij een
minimumleeftijd geldt van 6 jaar en
maximaal 13 jaar. In totaal hebben zich
233 spelers opgegeven voor de voetbaldagen. Als begeleider hadden zich 36
personen aangemeld.
De voetbaldagen worden vrijdagmiddag 30 juli afgesloten met een
sponsordribbel. De opbrengst van deze
actie gaat voor een deel naar een

Maak dan nu een afspraak in de
maand augustus voor een
´Summer MicroZone´ behandeling.
Deze behandeling zorgt voor betere
bescherming van de huid tegen de
zon, chloor- en het zeewater.
De behandeling bestaat uit een
dubbele reiniging, een huidanalyse,
een masker, een hals- en decolletémassage en een dagverzorging.

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

De opening van de voetbaldagen in Lottum
vond in de stromende regen plaats (foto: Hans Loonen)
Tijdens de voetbaldagen vinden
wedstrijdjes plaats waarbij spelers
het tegen elkaar opnemen in verschillende formaties en varianten. Zo is
er aandacht voor boardingvoetbal,
kooivoetbal en pannavoetbal. Verder is
er een voetbal-doedag, honkvoetbal,
poeierbal, voetvolley en een penaltybokaal.
Alle voetbalactiviteiten staan onder
leiding van ervaren trainers en leiders.

WIL JIJ OOK EEN
GEZONDE HUID
TIJDENS JE VAKANTIE?

Perfectuitgerust.
uitgerust.
Perfect
Gewoonweg meer
meer comfort.
Gewoonweg
comfort.
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Art SL
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dan
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100Hz-technologie
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De locatie voor sportcentrum Anco
Als de verkeerssituatie onveilig is, dan
moeten we zorgen voor een goede
oversteekplek. Het zijn allemaal problemen die te verhelpen zijn.”
Om de vaart te houden in de zoektocht naar een geschikte locatie voor
de skatebaan, roept Bouten op zijn we-

blog bezoekers op om aan te geven
waar de skatebaan in Horst aan moet
voldoen. “De locatie bij Anco is voor
mij ondergeschikt, het gaat erom dat
er een skatebaan komt”, zegt Bouten.
“Dit is de laatste zomer dat er niet
geskate kan worden in Horst.”

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

Dealer_ArtSlCOMPOSE_128x190_VL.indd 1

Dealer_ArtSlCOMPOSE_128x190_VL.indd 1
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Nieuwe voorzitter dorpsraad Tienray
De dorpsraad van Tienray heeft een nieuwe voorzitter. De 41-jarige Teilhard Herraets werd afgelopen
maandag tijdens de laatste vergadering van de raad voor de grote vakantie aangesteld. Herraets is geboren
en getogen in Horst en woont sinds 1993 in Tienray. Teilhard is gehuwd met Margret en samen hebben ze een
dochter van 4 jaar oud.

Na jaren actief te zijn geweest in
de kappersbranche , maakte Teilhard
vijf jaar geleden de keuze over te
stappen naar het onderwijs. De eerste
twee jaar deed hij dat in combinatie
met zijn kapsalon in Venlo. Die combinatie was echter qua uren niet vol te
houden en hij besloot in het onderwijs
door te gaan om zo zijn kennis over te
dragen aan jonge, enthousiaste aankomende kappers. Herraets geeft les bij
de Gilde Opleidingen in Venlo.

In Tienray is iedereen
welkom

100den showmodellen met

Op de vraag hoe hij bij de dorpsraad betrokken raakte zegt Herraets:
“Tijdens de presentatie van de DOP
(dorpsomgevingsprogramma), werd er
gevraagd of er mensen waren die aan
een werkgroep wilden deelnemen.
Verkeer en veiligheid sprak mij erg
aan en ik ben toen in deze werkgroep
gaan zitten. Vanuit mijn opgave en
belangstelling voor deze werkgroep
werd ik door leden van de dorpsraad
benaderd of ik belangstelling had om
in dit orgaan plaats te nemen. Gezien
het feit dat de dorpsraad geen voorzitter meer had, leek het mij een mooie
uitdaging om zitting te nemen in de
raad met het vooruitzicht de vacature
als voorzitter in te vullen.”
De nieuwe voorzitter woont
graag in ‘Tiendere’. “Het is een mooi
en actief dorpje dat veel gastvrijheid kent. Toen ik hier circa 17 jaar
geleden kwam wonen, viel mij op dat
het dorp gedragen wordt door haar
bewoners. Kom je hier oorspronkelijk
niet vandaan, dan is de belangstelling
groot in wie je bent en wat je doet.
Je hoort er meteen bij. Wat ik heel
bijzonder vond, was hoe jongeren in

Tienray carnaval vieren, heel spontaan
en gastvrij. Tijdens die dagen kwamen
jeugdige bezoekers uit alle omliggende dorpen naar Tienray om mee te
vieren”, aldus de nieuwe voorzitter.
De nieuwe voorzitter wil zich
met name inzetten voor een goed
leefmilieu voor jong en oud in het
dorp. Op dit moment telt de dorpsraad
zes leden. Herraets wil de sterkte van
de raad naar zeven of negen personen
uitbreiden. “Sinds de overgang naar
Horst aan de Maas merk ik dat dorpspolitiek nog belangrijker geworden is.
De druk op ieder lid zal de komende
tijd alleen maar toenemen waardoor extra hulp welkom is”, zegt de
Tienraynaar.

Belangrijkste
speerpunt is
verkeersveiligheid
Uit de DOP zijn een aantal speerpunten naar voren gekomen. Zo krijgt
verkeer en veiligheid wat de nieuwe
voorzitter betreft extra aandacht. Maar
ook het Parochiehuis, Klein Lourdes,
het behoud van het verenigingsleven,
de kermis, de schoolgaande jeugd en
de ouderen in Tienray zijn aandachtspunten waar Herraets zich voor wil
inzetten. Hij hoopt dat de samenwerking tussen de gemeente Horst aan
de Maas en de dorpsraden goed blijft.
“Ik denk dat wanneer we goed blijven
samenwerken, er voor ons als dorpsraad en Tienray een mooie toekomst
is weggelegd. Belangrijk daarbij is,
dat we goed naar elkaar luisteren en
samen blijven zoeken naar gepaste
oplossingen”, besluit Herraets het
vraaggesprek.

50% KORTING!

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

Disco ‘t Trefpunt
bedankt Jan Nabben
Vorige week kreeg disco ‘t Trefpunt een cheque van 4.350 euro
uitgereikt door Jan Nabben. Het geld was opgehaald tijdens de receptie
van Nabben bij zijn afscheid als directeur van Munckhof Groep. De bezoekers en vrijwilligers van de disco willen hem op deze manier bedanken
en hebben toegezegd dat dit bedrag goed zal worden besteed.
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Vriendengroep Dead
Haan van
Flowers bouwen King
Hegelsom verCobra na op Rozenfestival plaatst
Vriendengroep Dead Flowers uit Lottum neemt al sinds 1992 deel aan het Rozenfestival dat van 6 tot en met
9 augustus plaatsvindt. Elke editie weer maakt de groep een object dat gerelateerd is aan de Rolling Stones, zo ook
dit jaar. Vanaf het moment dat de zomertijd eind maart inging wordt elke dinsdag en donderdagavond gewerkt
aan ‘King Cobra’ zoals het object genoemd wordt. De laatste weken wordt er ook op zaterdagmiddag gewerkt om
straks te kunnen genieten van hun werkstuk dat steevast naast café D’n Hook wordt opgesteld. Onze HALLOverslaggever ging afgelopen zaterdag een kijkje nemen op hun ‘bouwlocatie’.

Wanneer ik aan kom rijden staat de
deur van de schuur al helemaal open.
Meteen wordt gestopt met werken en
nemen de ‘kels’ plaats rondom een stel
schragen die dienen als een soort zitje.
Een van de bouwers aan het object
loopt naar de koelkast en komt terug
met een paar flessen bier. “Zonder bier
wordt niet gebouwd”, zegt Henk Bos,
de architect van de creatie. De vriendengroep bestaat uit twaalf personen:
Jeu en Maria Vergeldt, Geert van de
Pasch, Joyce Vreede, Leon Vergeldt,
Ruud Egelmeers, Berny Sijbers, Theo
van Helden, Wiel Custers, René Aarts,
Henk Bos en nog een Geert van de
Pasch, (ook wel sch…. genoemd).

Al 22 jaar
bouwen de Dead
Flowers objecten
De loods die gebruikt wordt om
‘King Cobra’ te bouwen is van Jeu
en Maria Vergeldt. “Je mag gerust
schrijven dat we hen erg dankbaar zijn
voor het beschikbaar stellen van die
ruimte. De loods is al maanden door
ons in gebruik. Niet alleen tijdens deze
voorbereidingen, maar ook tijdens alle
andere edities van het tweejaarlijkse
festival”, zegt René Aarts.
Al vanaf begin jaren negentig maakt de groep een object dat
betrekking heeft op de Rolling Stones.
“We zijn allemaal fan van de Stones.
Wanneer de groep in Europa een
concert geeft, zijn wij erbij”, zegt Henk
Bos, een Stones-fan in hart en nieren.
Bos is tevens de bedenker van het
kunstwerk dat de groep elk rozenfestival weer in elkaar zet. “Dit jaar bootsen

we het achtergrondpodium na zoals
te zien was tijdens de ‘Voodoo Lounge
Tour’ van de Stones in 1995. Ik heb
alles op schaal getekend en uitgewerkt.
Tijdens dat concert maakten de Stones
gebruik van grote panelen met speciale
verlichting met hoog boven het midden
van het podium een gigantische cobra.
Zoiets gaan wij ook maken. Onze cobra
wordt maar liefst zeven meter hoog,
een echte blikvanger voor alle bezoekers”, aldus de architect en bedenker
van het object.
De materialen die de bouwers
nodig hebben, krijgen ze van de
Stichting Rozendorp. “Maar dat is lang
niet voldoende voor zo’n groot project
en wat we tekort komen, halen we zelf
bij vrienden en kennissen. Alles wordt
bekostigd uit eigen zak”, zegt Berny
Sijbers. Na het Rozenfestival wordt alles
weer zorgvuldig afgebroken. De vriendengroep biedt daarna King Cobra te
koop aan. “Och, veel hoeven we er niet
voor te krijgen maar het zou leuk zijn
wanneer ons werk een tweede leven
beschoren wordt”, meent Bos.

Stones-fan
tot op het bot
Zaterdag 31 juli wordt begonnen
met het bouwen op locatie. Om het
geheel aan te kleden hebben de Dead
Flowers tienduizenden rozenknoppen
nodig. Alleen al de panelen die de
Dead Flowers gebruiken hebben een
oppervlakte van maar liefst vijftien vierkante meter. Op de vraag hoe ze aan
de rozen komen en welke kleuren ze
denken nodig te hebben zegt Bos: “Die
worden pas op het laatst geknipt. De
kleuren worden op het laatste moment

vastgesteld omdat we afhankelijk zijn
welke rozenknoppen op dat moment
beschikbaar zijn. We kunnen altijd bij
kwekers terecht voor rozenknoppen.
Enkele Dead Flowers gaan daarna aan
het knippen om ons te voorzien van
rozen”, aldus de bedenker van King
Cobra. In de meeste gevallen komen
de rozenknoppen van Jeu en Maria
Vergeldt die zelf rozenkweker zijn.

Dead Flowers
bouwen niet
zonder bier
Wanneer de groep het object op
de plaats van bestemming heeft opgebouwd valt de spanning weg. “Dan
zijn we te vinden bij D’n Hook, onze
stamkroeg. Heerlijk genieten van hoe
binnenkomende bezoekers zich vergapen aan ons bouwwerk. Soms gaan
we in de buurt van ons object zitten
luisteren naar alle opmerkingen over
onze creatie door de festivalbezoekers. Man, daar doen we het allemaal
voor”, zegt Bos. Dinsdagavond na het
festival is alles weer opgeruimd en
richten de Dead Flowers zich alweer
op het volgende festival in 2012.
“Wellicht wordt dat ons laatste grote
project. Of we na het Floriade-jaar nog
doorgaan weten we nog niet. Ik denk
dat sommige leden nog willen maar
dan niet meer zo groots als we tot nu
toe gedaan hebben. Ach, we zien het
dan wel weer, wie weet”, sluit Bos het
interview af.
Die middag wordt er niet meer
gewerkt aan King Cobra. De koelkastdeur gaat open: “Biertje?” Zonder bier
wordt niet gebouwd in Lottum.

Na 45 jaar als referentiepunt
te hebben gefungeerd langs de
Stationsstraat, is de haan van zijn
stok gehaald. De dorpsraad gaat
het beeld opknappen zodat het na
de zomervakantie op de nieuwe
rotonde bij Hegelsom kan worden
geplaatst.

Het duurde nog geen twintig
minuten voordat het kunstwerk
van zijn sokkel was gehaald. Bij
een eerste inspectie bleek dat met
name de rechtervleugel behoorlijk
is verroest. Ook de onderkant van
de haan kan wel een onderhoudsbeurt gebruiken.

Gezocht: lead zanger/zangeres
Voor uitbreiding van onze band BizzyBizzy
zoeken wij een goed gemotiveerde
LEAD ZANGER/ZANGERES die er van houdt om op
een gezellige en ontspannen manier samen met ons
muziek te maken. Ons repertoire bestaat uit populaire muziek uit de afgelopen decennia
met natuurlijk ook jouw inbreng. De repetitie is op donderdagavond in Sevenum.
Geprikkeld? Bel of mail dan voor meer info.
Zie ook onze website voor een impressie van enkele optredens.
info@bizzybizzy.nl - www.bizzybizzy.nl - Tel: 06 288 32 304, Wiel Drissen

Autobedrijf - - - - - - - - - - - - - - - - -

R. KLEUSKENS
- - - - - - - - - - - - HORST - METERIK

AUTO TOTAAL SERVICE CENTER
VOOR BETAALBAAR EN SERVICE GERICHT ONDERHOUD
AAN ALLE MERKEN AUTO’S EN BEDRIJFS WAGENS
REPARATIE - APK - AIRCO - ONDERHOUD

AIRCO SERVICEBEURT VOOR € 75,Incl. controle interieur filter en aircopomp aandrijf riemen
AUTOBEDRIJFKLEUSKENS.NL - - R.KLEUSKENS@TELE2.NL

AMERICAANSEWEG 108 - 5964 PB METERIK
077-3983220 - 06-11155197
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Nieuwe eigenaar
Harmoniezaal Lottum

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

Met ingang van 15 augustus heeft de Harmoniezaal van Lottum een nieuwe eigenaar. De 29-jarige Bart Martens
en Myrthe Hulsebosch (30) nemen dan het roer over van de huidige eigenaar Gerrit Janssen en Carla Pelzer. Het
kasteleinspaar Janssen-Pelzer stopt om gezondheidsredenen.

Website
Sector
Start

Blond en Co Kapper
Judith Vervoort
Raadhuisstraat 43
Sevenum
077 467 11 17
jmmvervoort@
gmail.com
www.blondencokapper.nl
Kapper/Nagelstyliste
juli 2010

Activiteiten
Blond en Co Kapper is een
kapsalon in het centrum van
Sevenum. Naast het traditionele knippen, houdt Blond en
Co Kapper zich bezig met
nagelstyling. Bij nagelstyling
wordt onder andere gebruik
gemaakt van zowel acryl- als
gelnagels. Dit alles onder één
dak levert een totaalconcept
voor een volledige make-over.

Doelgroep
Bij Blond en Co Kapper is
iedereen welkom. Iedereen kan
hier geknipt worden, van jong
tot oud, zowel mannen als
vrouwen. Ook voor een bruiloft
of feest kunt u zich volledig
laten stylen.
Myrthe Hulsebosch (l.) en Bart Martens (r.)
voor hun Harmoniezaal in Lottum
De toekomstige nieuwe eigenaren Bart en Myrthe zijn van plan zich
ook in Lottum te vestigen. Zij gaan
boven de Harmoniezaal wonen. Bart
Martens is geboren in Lottum en zijn
vriendin komt uit Noordwijk. Beide
zijn momenteel werkzaam binnen de
horecawereld, Bart als gastheer bij
restaurant De Aubergine in Steyl en
Myrthe is werkzaam bij Grand Café en
brasserie De Rooijerie in Venray.

Meer kwaliteit
en gastvrijheid
Martens: “We willen het cafégedeelte opknappen en veranderen
qua indeling. Ook de openingstijden
worden anders. We zijn straks open
op dinsdag tot en met zondag van
11.30 tot 01.00 uur. In de weekenden
zelfs tot 02.00 uur”, aldus de nieuwe
eigenaar. De zaal wordt niet veranderd omdat deze in 2006 nog een
grote verbouwing onderging. In de
Harmoniezaal vinden zeven verenigingen onderdak.

Zij kunnen allen opgelucht adem
halen nu ze weten dat er een nieuwe
exploitant gevonden is. Want waar
zouden zij anders moeten repeteren?
De verenigingen die gebruik maken
van de zaal zijn onder anderen de
Koninklijke Harmonie, de dartclub,
de vrouwenbeweging en de Gekke
Maondigsvereniging.
Bart en Myrthe willen ’s middags
ook een lunchkaart gaan voeren. “En
’s avonds een leuk en gezellig café
met een serieuze wijnkaart. Ik ben
naast gastheer ook sommelier en wil
onze gasten verwennen met goede,
betaalbare wijnen”, zegt Martens.
Ook de jeugd van Lottum zal met de
vernieuwde openingstijden en een
andere indeling van het cafégedeelte
merken dat er een andere wind
waait door de Harmoniezaal. “We
willen dat iedereen zich bij ons op z’n
gemak voelt en daar hoort de jeugd
ook bij”, zegt Martens.
De nadruk van Bart en Myrthe
bij het uitbaten van de Harmoniezaal
komt te liggen op kwaliteit en gast-

vrijheid. “Alle buffetten maken we
zelf met producten uit de regio. De
kwaliteit moet goed zijn en de prijs
moet kloppen. Wanneer iemand bij
ons een bruiloft of receptie houdt,
moet er over tien jaar nog gesproken
worden over hoe subliem de algehele
verzorging was op zowel culinair
gebied, alsook de gastvrijheid. Hun
wensen vertalen wij naar een betaalbare beleving en alles wat je daarbij
onderneemt terugkoppelen naar
de gast”, aldus Bart. Het personeel
dat momenteel ingezet wordt bij de
Harmoniezaal, nemen Bart en Myrthe
over. “Dat is gewoon het handigst
omdat die mensen weten waar alles
te vinden is.

Binnenkort gaat de website van
de Harmoniezaal de lucht in. Ook
wordt een nieuwe fietsroute om en
rond Lottum gepresenteerd. “Onze
verwachtingen zijn hooggespannen
over deze nieuwe uitdaging in ons
leven. Kom maar eens langs wanneer
Myrthe en ik een tijdje draaien, dan
zul je het verschil met hoe het was en
dan is zelf zien en beleven”, aldus de
nieuwe eigenaar.

Kom straks maar
eens langs dan zie je
zelf het verschil

De grootste paviljoenbeurs voor
consumenten en bedrijven van
Nederland wordt in Horst gehouden. Op het Kasteelpark Ter Horst
vindt van 1 tot en met 6 oktober
de Hiltho plaats. Ongeveer 350
bedrijven en instellingen zijn
aanwezig om hun producten te
promoten voor de meer dan 50.000
bezoekers die de organisatie
verwacht.
De Hiltho is in 1967 ontstaan toen
de Koninklijke Harmonie van Horst
haar 150-jarig jubileum wilde vieren.
Omdat ze daar geen budget voor had,
schoot Jan van Heijster, kroegbaas
van café De Sport, te hulp en bedacht
het plan om een beurs te organiseren
waarbij de harmonie de kassa mocht
beheren. Zo kon de vereniging wat
geld verdienen. Vanwege het grote
succes van de beurs besloot de kroegbaas het eens in de vier jaar te organiseren. In 1992 gaf hij de organisatie
over aan het bedrijf Depro Beurzen en
zij maakten de beurs steeds groter.

Bovendien ken ik hen persoonlijk
en weet wat ik aan hen heb”, zegt de
nieuwe gastheer.

De Peelse Golf
zonder horecagelegenheid
De 800 leden van Golfvereniging
De Peelse Golf in Sevenum hebben
niet langer een bar en restaurant
tot hun beschikking. De exploitant
Peter Konings heeft plotseling
het huurcontract van de horecagelegenheid opgezegd.

De Sevenumse golfclub is op
zoek naar een nieuwe exploitant
en heeft al gesprekken gevoerd
met diverse kandidaten, zodat het
clubhuis weer open kan.
Peter Konings zei het contract
op vanwege financiële problemen.

Hij deed hetzelfde ook met de
horecagelegenheid van Golfclub
de Crossmoor in Weert, maar
deze club kon het clubhuis
na enkele dagen in eigen beheer
weer openen.

Onderscheidend vermogen
De kapsalon van Blond en
Co Kapper is een gezellige
kapsalon met een frisse, jonge
uitstraling. Niet alleen voor een
knipbeurt of nagelbehandeling
bent u welkom, maar ook voor
een gezellig onderonsje.

Hiltho weer
in Horst
Vrijdag 30 july
BOuWVaK KiCK OFF
ZaTErdag 31 july
80/90 NOW
ZaTErdag 14 aug
liVE ON STagE
WilhElmiNaplEiN
STuNNiNg SuZy
(pOp/rOCK)
aNOThEr jOurNEy
(jOurNEy-TriBuTE)
aC/dC-uK
(ulTimaTE aC/dC
TriBuTE FrOm ThE uK)
Wij hEBBEN plEK
VOOr EEN ZElFSTaNdig
WErKENd KOK
wilhelminaplein 10 5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Zwembad de Berkel
Kranestraat 14, 5961 GZ Horst,
tel. 077 - 477 97 25
Zomerrooster roostervrij zwemmen
Geldig van 26 Juli t/m 5 september 2010

Vrijdag
10:00-16:00 uur
Zaterdag
11:00-18:00 uur
Zondag
11:00-15:00 uur

Beide baden
Beide baden
Beide baden

Deze tijden zijn onder voorbehoud.
Dag/Tijd
Maandag
10:00-16:00 uur
Dinsdag
10:00-16:00 uur
Woensdag
10:00-16:00 uur
Donderdag
10:00-16:00 uur

Bad
Beide baden
Beide baden

Tarieven: 13 jaar en ouder: € 4,20,
3 t/m 12 jaar: € 3,20, kinderen t/m 2 jaar gratis.
Meer informatie: www.horstaandemaas.nl of
Lokale Omroep Reindonk teletextpagina 215.

Beide baden
Beide baden

Allemaal een prettige vakantie
Personeel zwembad de Berkel

Ook na de zomervakantie lekker weer
lekker sporten: HYDRO-RIDING
Fiets je fit in het water!
Hydro-riding is de watervariant van het bekende spinning in de sportschool.Tijdens deze training zit
men ongeveer tot het middel in het water op een zogenaamde hydro-rider.
Op afwisselende muziek worden behalve de benen ook de armen, schouders en buikspieren
getraind. Door de weerstand van het water worden de spieren extra belast terwijl de kans op blessures klein is. De les is opgebouwd uit o.a. een warming-up, een gedeelte met tempowisselingen,
oefeningen rond de fiets en een cooling-down.
Doel
• Verbeteren van het uithoudingsvermogen.
• Spierversteviging.
• Hoge calorieverbranding.
Wij bieden
• Een gevarieerd aanbod van fietsen bewegingsvormen door professionele
instructeurs.
• Elke cursus nieuwe oefeningen
op andere muziek.

• Een les van ¾ uur waarvan de eerste
5 minuten de fietsen worden geplaatst
en afgesteld,
35 minuten les en de laatste 5 minuten zijn
om de fietsen weer uit het water te halen.
Voor verdere informatie
kunt u altijd langskomen
of even bellen: 077-4779725

Veranderde verkeerssituatie
in Grubbenvorst-Centrum
Het centrum van Grubbenvorst zit middenin een opwaarderingstraject. Het Pastoor
Vullinghsplein is inmiddels autovrij, er
is nieuw asfalt of bestrating gelegd en
er geldt in het hele gebied een maximum
snelheid van 30 km. Onlangs is de rijrichting van de Reuveltweg gewijzigd. Hiermee
wordt de verkeerssituatie ter hoogte van
het Pastoor Vullinghsplein en IJssalon
Clevers ontlast.
Met deze maatregelen is de herinrichting
van de infrastructuur in het centrum van
Grubbenvorst voor een groot deel afgerond.
Het is nu een kwestie van wennen, vooral aan de nieuwe voorrangssituatie. Dat
geldt met name voor de hoofdwegen – de
Kloosterstraat, Venloseweg en Lottumseweg
– waar lange tijd 50 kilometer als maximum
snelheid gold. De consequentie hiervan is
dat het verkeer van rechts nu voorrang heeft

waar die drie wegen eerst voorrangswegen
waren. Dat is een nieuwe verkeerssituatie
die om gewenning vraagt.
In het gebied gelden nu de verkeersregels
van een 30 km-zone. Wat betekent dat
concreet?
- het begin en einde van een 30 km-zone
worden aangeduid met verkeersborden;
- uitgangspunt is dat alle verkeer van
rechts voorrang heeft;
- de maximum snelheid is 30 kilometer
per uur;
- het is niet toegestaan kinderen op straat
te laten spelen in een 30 km-zone.
Als u in een 30 km-zone rijdt, bent u
verplicht om extra oplettend te zijn en uw
verantwoordelijkheid te nemen. Rijd, indien
vereist, dan ook langzamer dan 30 kilometer
per uur. .

Avondopenstelling burgerzaken
op donderdag vervalt per 1 augustus
Met ingang van 1 augustus komt de extra avondopenstelling van de afdeling burgerzaken te vervallen.
De afdeling is vanaf dezelfde datum op afspraak wel open op woensdag- en donderdagmiddag.

Welk afval wordt de komende tijd opgehaald?
Vrijdag 30 juli
• Inzameling restafval Horst-Noord
Zaterdag 31 juli
• Inzameling oud papier Lottum
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
Maandag 2 augustus
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum-Noord
• Inzameling textiel Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Horst
Dinsdag 3 augustus
• Inzameling restafval omgeving
Grubbenvorst-Noord en Lottum-Zuid
Woensdag 4 augustus
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg en Sevenum
• Inzameling GFT-afval Meerlo-Swolgen en
Tienray
• Inzameling textiel America, Griendtsveen,
Grubbenvorst, Hegelsom, Lottum, Melderslo
en Meterik
Donderdag 5 augustus
• Inzameling restafval Melderslo en Horst-Zuid
Vrijdag 6 augustus
• Inzameling restafval America en Griendtsveen
• Inzameling textiel Meerlo, Swolgen en Tienray
• Inzameling oud papier Grubbenvorst
(in Grubbenvorst wordt oud papier op vrijdag
ingezameld van 11.00 uur tot 18.00 uur)
Zaterdag 7 augustus
• Inzameling oud papier Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst
• Inzameling KCA gemeenterwerken
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
(in Grubbenvorst wordt oud papier op zaterdag ingezameld van 09.00 uur tot 12.00 uur)

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.

Weer volop rijkspremie voor
energiebesparende maatregelen
Er is weer volop geld voor bewoners die de energiezuinigheid van hun koophuis verbeteren. Het
budget voor de “Stimuleringspremie energiebesparende maatregelen” was in mei van dit jaar
op. Maar de rijksoverheid heeft per 17 juli extra
geld beschikbaar gesteld: 5 miljoen voor de rest
van dit jaar en 10 miljoen voor volgend jaar.
De premie bedraagt € 300,- of € 750,- per
woning. Dit hangt af van hoeveel energiezuiniger uw huis wordt. Voorwaarde is dat de
energiezuinige maat¬regelen gebaseerd zijn
op een maatwerk¬advies. Dit houdt in dat een
deskundig adviseur uw woning bekijkt. De
adviseur stelt hiervan een rapport op met daarin
de mogelijke energiebesparende maatregelen,
de investeringen die daarvoor nodig zijn en de
besparing die het oplevert. Dit maatwerkadvies

kunt u met subsidie laten opstellen. Gemiddeld
liggen de kosten tussen de € 200 en € 350.
De kosten van de adviseur worden tot € 200
gesubsidieerd via de regeling “maatwerkadvies
energiebesparing”. Als u vervolgens opdracht
geeft om de voorgestelde maatregelen uit te
voeren en u kiest hiervoor een bij de regeling
aangesloten aannemer of installateur, dan kan
deze voor u de “Rijkspremie Meer met Minder”
aanvragen. De premieregeling is tijdelijk, de
einddatum is 31 december 2011.
Voor meer informatie over een maatwerkadvies en de rijkspremie “meer met minder” zie
de website www.meermetminder.nl. Via deze
website vindt u ook bedrijven die voor u het
maatwerkadvies kunnen opstellen en bedrijven die de energiebesparende maatregelen
kunnen uitvoeren.

Herberg de Morgenstond
in Griendtsveen
beste terras van Limburg
Onlangs werd bekend dat herberg de
Morgenstond in Griendtsveen het beste
terras van Limburg heeft. Wethouder Selen
verraste eigenaar Gerold van de Vrande
namens de gemeente Horst aan de Maas
met een bloemetje.

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag lichte bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om lichte
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het vergroten van de woning op het perceel
gelegen aan de Bosschekampstraat 77 te
Sevenum, ingekomen d.d. 20 juli 2010
• Het oprichten van een dakkapel op
het perceel gelegen aan De Soom 16 te
Grubbenvorst, ingekomen d.d. 20 juli 2010
• Het oprichten van een erfafscheiding op het
perceel gelegen aan de Schepersstraat 6 te
Sevenum, ingekomen d.d. 21 juli 2010
• Het vergroten van een woning op het
perceel gelegen aan de Snelkensstraat 8 te
Sevenum, ingekomen d.d. 26 juli 2010
• Het vernieuwen van de buitengevelkozijnen
op het perceel gelegen aan de Almeweg 14 te
Horst, ingekomen d.d. 23 juli 20100
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 plaatsen van tijdelijke kantoorunits op
het perceel gelegen aan de Heuvelsestraat 14
te Kronenberg, ingekomen d.d. 20 juli 2010
• Het plaatsen van een zwembad op het perceel gelegen aan de Korverstraat 28 te Horst,
ingekomen d.d. 21 juli 2010
• Het vergroten van de woning op het perceel
gelegen aan de Ulferhoek 15 te Sevenum,
ingekomen d.d. 21 juli 2010
• Het oprichten van een paardenstalling c.q.
opslagruimte op het perceel gelegen aan de
Van Elzenweg 13 te Sevenum, ingekomen
d.d. 26 juli 2010
• Het veranderen van de pui op het perceel
gelegen aan de Steenstraat 8 te Horst, ingekomen d.d. 23 juli 2010
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning
is verleend:
Reguliere bouwvergunning
• Het oprichten van 2 kraamhokken
afdelingern op het perceel gelegen aan de
Steeghoek 6 te Sevenum
• Het veranderen en uitbreiden van een
machineberging op het perceel gelegen aan
de Weijweg 4 te Melderslo
Lichte bouwvergunning
• Het plaatsen van een erfafscheiding op het
perceel gelegen aan de Weverstraat 8 te
Sevenum
• Het vernieuwen van een dakkapel op het
perceel gelegen aan de Wertemerweg 10 te
Evertsoord
Bovengenoemde bouwvergunningen zijn verstuurd op 29 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.

Aanvraag sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om lichte
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het slopen van een asbesthoudend plafond op
het perceel gelegen aan de Pr. Irenestraat 3 te
Horst, ingekomen 21 juli 2010
• Het verwijderen van een golfplatendak op
het perceel gelegen aan de Nehobolaan 10 te
Tienray
• Het slopen van een tuinbouwkas op het
perceel gelegen aan de Swolgensedijk 12 te
Melderslo, ingekomen d.d. 22 juli 2010
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Verleende sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende sloopvergunning
is verleend:
• Het slopen van een opslagruimte op het perceel gelegen aan de Grubbenvorsterweg 3 te
Lottum
• Het slopen van een asbesthoudend plafond op
het perceel gelegen aan de Pr. Irenestraat 3 te
Horst
• Het slopen van het dak van een garage en van
een schuur op het perceel gelegen aan Broek
12 te Sevenum
• Het slopen van het dak van een tijdelijke woning op het perceel gelegen aan de Witveldweg
17 te Grubbenvorst
Deze vergunningen zijn verstuurd
op		29 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.

Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en)/
ontheffing(en)
De volgende aanvrage(n)
evenementenvergunning zijn ontvangen:
Evenementenvergunningen
• Menu 2010 voor het organiseren van Festival
Menu 2010 op zaterdag 16 en zondag 17 oktober 2010 op het Lambertusplein en gedeelte
van Wilhelminaplein te Horst;
• KJEM (Jong Nederland) Kronenberg voor het
organiseren van een feest en activiteitendag op
zaterdag 4 en zondag 5 september 2010 op het
terrein gelegen aan Meerweg 73;
• MCC de Streekrijders voor het organiseren van
Motorcrosswedstrijden op zaterdag 16 en zondag 17 oktober 2010 op het motorcrosscircuit
‘de Reulsberg’ te Horst;
• Boerenbond Sevenum voor het organiseren
van ‘Dag van het platteland’ op zaterdag 4
september 2010 op het parkeerterrein nabij
Boerenbond te Sevenum.
Aanvraag kapvergunning
• Van A. en J. van Rooyvan Heesch is een
kapvergunning ontvangen voor het kappen van een aantal Esdoorns op het perceel
Helenaveenseweg 9 te Sevenum.

U kunt de betreffende stukken inzien van 30 juli
tot en met 13 augustus 2010 tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis. Gedurende
deze termijn kunt u over deze aanvrage(n) mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren
brengen: mondeling bij de Team Vergunningen
en schriftelijk bij het gemeentebestuur, t.a.v.
Team Vergunningen.

Milieu
Bekendmaking melding (8.40 Wm) in
het kader van de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet vereist. Voor deze inrichtingen
gelden algemene regels, die nodig zijn ter
bescherming van het milieu. Dergelijke inrichtingen zijn wel verplicht om hun activiteiten te
melden. Deze melding dient Burgemeester en
wethouders bekend te maken. Daarom maken
zij bekend dat bij hen is binnengekomen:
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
3 mei 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
activiteitenbesluit
Aanvrager:
Enexis B.V.
Adres Inrichting: Nieuw Erf 6
Grubbenvorst
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 30 juli 2010 tot en met
27 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 0774779777.
Bekendmaking melding in het
kader van de Wet milieubeheer
(8.19 Wet Milieubeheer)
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat bij hen op 21 juni 2010 een melding zoals
bedoeld in artikel 8.19 ingevolge de Wet milieubeheer is binnengekomen.
De ingediende melding heeft betrekking op
een melkrundveehouderij:
Aanvrager:
A.J.M. van Herpen
Adres Inrichting:
Zwarte Plakweg 85a
5966 RJ te America
Datum melding:
21 juni 2010
Betreft:
WM melding 8.19
Aanvrager:
Adres Inrichting:
Datum melding:
Betreft:

Ashorst B.V.
Veld Oostenrijk 50
13 juli 2010
Melding ex
art. 8.19 Wm

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 30 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 0774779777.

Bezwaar en beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende
de eerder vermelde inzage termijn een
bezwaarschrift tegen het beluit 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 voorlopige 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.
Bekendmaking beschikking
milieuvergunning in het kader van
de Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een
aanvraag om milieuvergunning binnengekomen. Zij verlenen deze milieuvergunning.
In het belang van de bescherming van het
milieu zijn aan de beschikking voorschriften verbonden. Het betreft de volgende
beschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten:
Aanvrager:
Verhagen Veebedrijf
V.o.f.
Adres inrichting:
Stationsstraat 140
Datum aanvraag:
3 mei 2010
Betreft:
WM milieuvergunning
8.4 revisievergunning
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 30 juli 2010
tot en met 9 september 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 0774779777.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de
inzage termijn een beroepschrift indienen
tegen deze beschikking. Een belanghebbende kan geen beroep instellen, indien
hem redelijkerwijs kan worden verweten
dat hij geen zienswijzen naar voren heeft
gebracht over de ontwerpbeschikking. De
milieuvergunning treedt in werking na
afloop van de beroepstermijn. Dit geldt
niet wanneer iemand in de beroepstermijn beroep instelt en tevens vraagt om
een voorlopige voorziening te treffen. Een
verzoek om voorlopige voorziening kunt u
indienen wanneer u beroep heeft ingesteld.
Voorwaarde voor het toekennen van een
verzoek om voorlopige voorziening is dat er
sprake is van “onverwijlde spoed“. Dit wil
zeggen dat de situatie niet toelaat dat kan
worden gewacht op de definitieve uitspraak
op het beroepschrift.
Als u beroep wilt instellen dan moet u het
beroepschrift richten aan de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus
20019, 2500 EA ‘sgravenhage. De voorlopige voorziening moet u vragen bij de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor het behandelen van het beroep
en het verzoek om voorlopige voorziening
zijn kosten verbonden. Voor verdere
informatie hierover kunt u terecht bij de
Raad van State, tel. (070) 4264251, www.
raadvanstate.nl.

Horst, 29 juli 2010.
College van burgemeester en wethouders
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Openbare
bekendmaking
Verordening Wet inburgering 2010
De raad van de gemeente Horst aan de
Maas heeft op 19 januari 2010 besloten de
Verordening Wet inburgering 2007 per 1
januari 2010 in te trekken, en een nieuwe
verordening – de Verordening Wet inburgering 2010 – vast te stellen.
De verordening 2007 was deels achterhaald door tussentijdse wetswijzigingen.
De aanname van de nieuwe verordening
heeft tot gevolg dat de regelgeving en het
inburgeringsbeleid in de regio Venray (de
gemeenten Horst aan de Maas, Venray,
Bergen, Gennep en Mook&Middelaar) is
geharmoniseerd. Ook is sprake van minder
administratieve lasten.
De verordening bevat voorschriften en
gedragsregels over het aanwijzen van inburgeringsplichtigen, over de inburgeringsvoorzieningen en het vaststellen van aanbod
aan de inburgeringsplichtige. Ook is in de
verordening het opleggen van bestuurlijke
boeten geregeld.
De Verordening Wet inburgering 2010 is
op 1 januari 2010 in werking getreden.
Het raadsbesluit met bijbehorende
stukken ligt vanaf 29 juli 2010 voor
iedereen ter inzage in de publiekshal van
het gemeentehuis.
Openbare bekendmaking
Beleidsregels Wet inburgering
gemeente Horst aan de Maas
Het college van de gemeente Horst aan
de Maas heeft op 13 juli 2010 besloten de
Beleidsregels Wet inburgering gemeente
Horst aan de Maas vast te stellen.
Geconstateerd is dat de Verordening Wet
Inburgering 2010 onvoldoende recht doet
aan het integratiebeleid van de gemeente
Horst aan de Maas. In het kader van dat beleid wordt ernaar gestreefd om mensen met
een verblijfsvergunning, “asiel” of “regulier”,
zoveel mogelijk te ondersteunen in hun inburgering en integratie in onze samenleving.
In de Beleidsregels staan richtlijnen
beschreven over:
• De wijze van het verstrekken van
informatie aan verplichte en vrijwillige
inburgeraars;

• De doelgroep voor wie een inburgerings
voorziening of taalkennisvoorziening kan
worden vastgesteld en onder welke
voorwaarden;
• De betaling van de eigen bijdrage door
de inburgeraar voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld;
• Het opleggen en innen van een boete, als
niet wordt voldaan aan de verplichtingen die
gelden in het kader van de Wet Inburgering.
De Beleidsregels Wet inburgering gemeente
Horst aan de Maas zijn in werking getreden,
vanaf de datum van deze publicatie.
Het besluit met bijbehorende stukken ligt
vanaf 29 juli 2010 voor iedereen ter inzage in
de publiekshal van het gemeentehuis.

Wet ruimtelijke
ordening
Binnenplanse ontheffing artikel 3.6 Wro voor
kleinschalige verblijfsrecreatie
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas zijn voornemens om met toepassing
van artikel 3.6, lid 1, sub c van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ontheffing te verlenen
van het bepaalde in het bestemmingsplan
‘Buitengebied Deel II’. Dit ten behoeve van
het verzoek om ontheffing van het bestemmingsplan voor kleinschalige verblijfsrecreatie
op het perceel kadastraal bekend gemeente
Horst, sectie K, nummer 113, plaatselijk bekend als Schadijkerweg 41 te Meterik.
Het verzoek om ontheffing, voldoet aan
het bepaalde in artikel 10.5.4 van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Deel II’. Met
toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub c Wro kan
ontheffing van het bestemmingsplan worden
verleend.
Het ontwerpbesluit tot verlening van de
ontheffing en alle daarop betrekking hebbende
stukken liggen overeenkomstig artikel 31.1 van
het bestemmingsplan ‘Buitengebied Deel II’
en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 29 juli 2010 tot en met
8 september 2010 voor belanghebbenden ter
inzage:
 op maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur in
de informatiehoek in het gemeentehuis van
Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6
in Horst;
 desgevraagd na telefonische afspraak op
een ander tijdstip.
Belanghebbenden kunnen gedurende de ter
inzage termijn tegen het ontwerpbesluit tot
verlening van ontheffing zienswijzen kenbaar
maken. Dit kan (bij voorkeur) schriftelijk bij
het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 6005, 5900 AA Horst, of mondeling

bij de afdeling Vergunningen.
Horst, 29 juli 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Tijdelijke
verkeersmaatregelen
Jaarmarkt Horst
Op dinsdag 3 augustus 2010 van 09.00 –
16.00 uur wordt in het centrum van Horst de
jaarmarkt gehouden. Het Lambertusplein,
Veemarkt en Wilhelminaplein zijn de gehele
dag afgesloten.
Rozenfestival Lottum
In de periode 6 t/m 9 augustus 2010 wordt
in het dorp Lottum het Rozenfestival gehouden. In verband met de voorbereidingen,
het houden en het afbreken van dit festival
zal vanaf maandag 2 augustus 07.00 uur tot
woensdag 11 augustus 2010 het doorgaande
verkeer worden omgeleid via de Zandterweg
– Horsterdijk – Broekhuizerweg v.v. Deze omleidingsroute wordt door middel van borden
aangegeven. Tijdens dit evenement worden
de volgende straten afgesloten: Hoofdstraat
(tussen Horsterdijk en Zandterweg),
Markt, Veerweg, Opperdonkseweg, Past.
Kerboschlaan, De Borggraaf. Daarnaast
worden er parkeerverboden ingesteld op de
Horsterdijk, Broekhuizerweg, Ulsheggerweg,
ged. Hombergerweg, Bonenkampstraat,
Opperdonckseweg, De Lom de Berghlaan,
Baron van Aerdtlaan, Konijnskampstraat,
Mgr. Schravenlaan en Hoofdstraat.

09.0012.00 uur en van 14.0019.00 uur en
dinsdag t/m vrijdag van 09.0012.00 uur en
van 14.0017.00 uur.
Daarnaast wordt het bestemmingsplan
gepubliceerd op de website www.horstaandemaas.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.
Op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kunnen belanghebbenden gedurende de hierboven gestelde termijn tegen
dit besluit beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EX ’s Gravenhage.
Een beroepschrift heeft echter geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit
van de gemeenteraad in principe in werking
treedt daags na afloop van de beroepstermijn.
Indien binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om
een voorlopige voorziening bij de voorzitter
van de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat
op dat verzoek is beslist.
Horst, 29 juli 2010
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas
Ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris

Bestemmingsplan De Zumpel –
Kloosterstraat – Julianastraat
te Grubbenvorst vastgesteld
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas delen mee dat de gemeenteraad op 20 juli 2010 het bestemmingsplan
‘De Zumpel – Kloosterstraat – Julianastraat
te Grubbenvorst’ heeft vastgesteld. Het plan
betreft de ontwikkeling van een nieuwe Jan
Linders Supermarkt op de hoek De Zumpel
– Kloosterstraat – Julianastraat waar op
verdieping ook 17 appartementen gerealiseerd
zullen worden. De huidige Rabobank alsmede
een verfwinkel en een woning zullen in dit
verband gesloopt worden.
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt op
grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening met ingang van 3 augustus 2010
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage
in de informatiehoek van het gemeentehuis
(Wilhelminaplein 6 te Horst). De openingstijden van de informatiehoek zijn van maandag

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
Email
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

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

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

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

kom!

RAADSFEITEN
EDITIE 29 JULI 2010

Kees van Rooij op stap
met raadsleden
Tijdens zijn installatie als burgemeester van
de nieuwe gemeente Horst aan de Maas heeft
Kees van Rooij aan raadsleden de toezegging gedaan om een dagdeel met hen ‘mee
te lopen’. Zo kan hij achterhalen met welke
drijfveer de leden in de raad zitten. Hieronder
volgt een impressie van de eerste ‘meeloopdagen’ van onze burgemeester.
Donderdagmiddag 24 juni ging hij op stap met
raadslid Ger Verstraelen (CDA) uit Tienray.
De middag begon met een rondleiding op het
accountantskantoor van (het gezin) Verstraelen
in Horst. Daarna volgde een bezoek aan de kerk
in Tienray en aan Dienstencentrum Zonnehof
(dagopvang voor ouderen). Ook het museum van
Wiel Nabben aan de Molenbeek werd bezocht.
Tot slot volgde nog een korte ﬁetstocht langs de
mooie buitenkruisweg en de Molenbeek.
Donderdagmiddag 8 juli bezocht de burgemeester met raadslid Frank Spreeuwenberg (SP)

een familie en zij spraken daar openhartig over
wat een heel gezin allemaal overkomt bij en na
een ernstig ongeval. Daarna brachten ze een bezoek aan de dagopvang in het MFC De Zwingel
en spraken met aanwezigen en begeleiders. Met
een bezoek aan de SPAR-supermarkt van John
Janssen werd de middag afgesloten.
Woensdagmiddag 14 juli ﬁetste de burgemeester met raadslid Stef van Loo (Essentie) naar
een aantal kleine zelfstandigen en kunstenaars
in Theehuis De Roode Vennen in Broekhuizen.
Het bezoek werd afgebroken omdat een ﬂinke
storm voorspeld werd. Onderweg terug naar
Broekhuizen bezochten ze nog een jongerenkeet
in een voormalige champignoncel.
Burgemeester Kees van Rooij spreekt op zijn
weblog (www.keesvanrooij.web-log.nl) over deze
bezoeken van een mooie verdieping van de kennismaking met de dorpen in onze gemeente én
met de raadsleden.

Burgemeester Kees van Rooij aan tafel met raadslid Frank Spreeuwenberg bij dagopvang MFC De Zwingel in Melderslo.

Column

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

In de ban van…..
Regelmatig zijn we met zijn allen in de ban
van en vul verder maar in. Eind mei begin juni,
ging er geen avond voorbij of de aanloop tot de
verkiezingen waren op tv. Daarna hebben we
een maand lang geleefd in de ban van het WK.
Meteen daarna schakelden we massaal over
naar de tour de France. Elk “evenement” bindt
zo zijn groep mensen die in de ban van zijn.
Het kan ook andersom, er is een groep mensen
die verbonden zijn en daardoor in de ban van
raken. Vorig jaar bijvoorbeeld waren op de drie
gemeentehuizen van de voormalige gemeenten
Sevenum, Meerlo-Wanssum en Horst aan de
Maas, velen in de ban van de op stapel staande
herindeling. Het voordeel van dit fenomeen is
dat je altijd wel iemand tegenkomt waar je mee
kunt praten over wat je nu het meest bezig
houdt. Het nadeel is natuurlijk voor diegene

die niet in de ban van zijn (er zijn altijd uitzonderingen die zich niet laten vangen door een
hype) dat ze zich niet echt thuis voelen op zo’n
moment. Als gemeenteraadslid wordt je ook
regelmatig gevangen in de ban van bepaalde
onderwerpen. Al voor de fusie werd er gewaarschuwd voor de komende bezuinigingen, en
nog steeds moet er ﬂink bezuinigd worden.
Het is niet duidelijk hoeveel precies en op
welke manier. Om hiermee aan de slag te
gaan probeert men de gemeenteraadsleden te vangen in een nieuwe ban. In de ban
van paradigmaverschuivingen! Para..wat?
Paradigmaverschuivingen.
Een paradigma is een samenhangend stelsel
van modellen en theorieën die een denkkader
vormen waarmee de ‘werkelijkheid’ geanalyseerd wordt. Een paradigmaverschuiving betekent dan: een verandering van een persoonlijke
werkelijkheid of denkkader. Ik wens de hele
raad toe dat hun paradigma verschuift naar die
van meer menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.
Frank Spreeuwenberg
SP

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering van 20 juli 2010
Op dinsdag 20 juli 2010 vond een openbare vergadering van de gemeenteraad plaats.
De volgende punten kwamen aan de orde.
Burgerpodium
• Mevr. H. van Rengs gebruikte - namens een
aantal inwoners van de Schadijkerweg – het
spreekrecht om de problematiek van het verkeersplateau Schadijkerweg rechtstreeks aan
de gemeenteraad toe te lichten.
• Mevr. M. Manders en dhr. Lucker uitten hun
zorgen over de gezondheidseffecten (ﬁjnstofproblematiek en besmettelijke ziektes) bij de komst
van het Nieuw Gemengd Bedrijf. Over datzelfde
onderwerp maakte dhr. P. Geurts bekend dat
Behoud De Parel met een burger-initiatief komt.
• Mevr. Vercoulen lichtte als omwonende het
bestemmingsplan De Zumpel-KloosterstraatJulianastraat toe.
Spreekrecht raadsleden
• Dhr. R. Bouten vroeg onder andere aandacht
voor duurzaam en toekomstbestendig bouwen.
Wethouder Op de Laak antwoordde dat het doel
van de gemeente Horst aan de Maas (HadM)
is om mensen zo lang mogelijk in hun eigen
huis te laten wonen. De gemeente wil mensen
stimuleren om te anticiperen op hun eigen situatie. Duuzaamheidsindicatoren: daarover volgt
in 2010 een raadsvoorstel. Wethouder Selen
gaf een korte toelichting op de BIEB-projecten
(bouwen in eigen beheer) in de verschillende
kernen.
• Dhr. E. Brouwers gaf aan dat de overheidsbijdrage voor startersleningen in de woningbouw is
stopgezet. Inmiddels is duidelijk dat de provincie
en de gemeente HadM elk 50% willen bijdragen. Maar het budget is beperkt. Dhr. Brouwers
sprak zijn zorgen uit over BIEB en vroeg het
college van B&W (B&W) om actie te nemen.
Wethouder Selen antwoordde dat er op korte
termijn voldoende budget is voor deze leningen.
Om de langere termijn te waarborgen volgt er in
september een voorstel.
Actieve informatieplicht
In het kader van actieve informatie vanuit B&W
informeerde wethouder Selen de raad over het
instellen van een sociaal meldpunt voor ondernemers. B&W heeft een inventarisatie gehouden en
komt met een concreet plan.
Wethouder Wijnhoven meldde de stand van zaken
over een permanente skatebaan. De locatie
Anco heeft niet de voorkeur. De mogelijke nieuwe
locatie wordt op dit moment planlogisch getoetst.
Daarnaast worden de mogelijkheden van mobiele
skatebaanelementen bekeken, die ook in andere
kernen ingezet kunnen worden. Ook informeerde
wethouder Wijnhoven de raad over ‘proriteitsgelden’. Dat zijn gelden die dorpsraden gebruiken
voor kleine leefbaarheidsprojecten. B&W bekijkt
hoe deze gelden in de toekomst voor alle dorpsraden ingezet kunnen worden.
Ingekomen stukken
Vragen over ingekomen stukken werden door de
collegeleden beantwoord. Op de vragen van de
PvdA-PK- en CDA-fractie over het verkeersplateau
Schadijkerweg gaf wethouder Selen de stand van
zaken tot nu toe. Er zijn gesprekken geweest met
aanwonenden. En er zijn alternatieven bekeken
en besproken, die volgens de gemeente niet
acceptabel waren. Het verkeersplateau wordt nu
aangepast aan de normen. Het heeft allemaal
langer geduurd, omdat gezocht moest worden
naar ﬁnanciële middelen. Wethouder Op de Laak
onderzoekt het voorstel van de Essentie-fractie om
van de Nacht van de Nacht een structurele
actie te maken. Wethouder Op de Laak was geen

voorstander van het voorstel van de D66-fractie,
om het informatieboek overheidsbijdragen
beschikbaar te stellen aan minima. De gemeente
HadM werkt bewust met een eigen klantmap.
Daarin kunnen cliënten lezen welke regelingen
van toepassing zijn in HadM.
Onderzoek GGD naar gezondheidseffecten
Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB)
Naar aanleiding van het door de GGD gehouden
onderzoek heeft de cie. Ruimte geadviseerd om
een aanvullend onderzoek te laten doen door de
GGD. B&W wil aansluiten bij een bestaand onderzoek dat op dit moment door het RIVM wordt
uitgevoerd. Daarom ziet B&W af van een vervolgopdracht aan de GGD. Dit besluit van B&W werd
in deze raadsvergadering uitgebreid besproken.
De SP-motie (stopzetten alle procedures en
bouwvergunningsaanvragen) en de gezamenlijke
motie van de SP en D66 (voor het aanvullend
onderzoek) werden verworpen.
Verslag raadsvergadering 29 juni 2010
Het verslag van 29 juni 2010 werd vastgesteld.
Bestemmingsplan
De Zumpel-Kloosterstraat-Julianastraat
Onderdeel van het centrumplan Grubbenvorst
is een bouwplan voor een nieuwe Jan
Linders Supermarkt, op de hoek De ZumpelKloosterstraat–Julianastraat, waar ook 17
appartementen gerealiseerd worden. De huidige
Rabobank, een verfwinkel en een woning worden
daarvoor gesloopt. De raad heeft het bestemmingsplan vastgesteld.
Grondprijzen gemeente Horst aan de Maas
De voormalige gemeenten Meerlo-Wanssum,
Sevenum en HadM hanteerden vóór 1 januari
2010 verschillende grondprijzen. Door de herindeling moeten deze grondprijzen gelijkgetrokken
worden. De gemeenteraad stelde het voorstel
iets gewijzigd vast.
Structurele bezuinigingen subsidies
vanaf 2011
Door de economische crisis ontvangt de
gemeente HadM structureel een veel lagere
uitkering uit het gemeentefonds. Gevolg is dat
HadM moet bezuinigen. Vooruitlopend op de
algemene discussie over bezuinigingen heeft de
raad besloten om 5% te bezuinigen op subsidies
aan professionele instellingen en organisaties
vanaf 2011.
Project ‘Innovatie als Katalysator’
Om noodzakelijke bezuinigingen te realiseren
wordt een aanpak met vernieuwing voorgesteld,
met de naam ‘Innovatie als Katalysator’. Doel
van het project is om voorstellen uit te werken
voor een moderne, toekomstvaste gemeente
HadM, die vanaf 2012 structureel bezuinigt.
De raad heeft het startdocument van dit project
vastgesteld.
Informatie
Wilt u meer weten over wat besproken is tijdens
de raadsvergadering: op www.horstaandemaas.
nl kunt u de videobeelden van de raadsvergadering bekijken. Dat kan al daags na de betreffende
vergadering. Nadat het verslag van de vergadering is vastgesteld (in de volgende vergadering),
kunt u de vergadering in het digitale archief
raadplegen als videobestand en ook als schriftelijk verslag.
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vakantie 15

Bladels stel op Camping Californië
komt vooral genieten van de natuur
Afgelopen maandagavond trok onze HALLO-verslaggever er op uit op zoek naar vakantiegangers in Horst aan de
Maas. Hij bezocht boerderijcamping Californië in Grubbenvorst en trof daar een stel aan uit het Brabantse Bladel.
Waarom staan zij hier op de camping en wat interesseert hen zo bijzonder in Horst aan de Maas? Welke bezienswaardigheden bezochten zij en wat vinden zij als toerist van onze gemeente? Vragen waarop onze redacteur een
antwoord hoopt te krijgen.

gehele dag. Gisteren (zondag), hebben we wel een fietstocht gemaakt.
We zijn naar Lottum gefietst en naar
Broekhuizen. Wat ons opviel was dat
hier nog veel graansoorten staan, die
zie je bij ons vrijwel niet meer”, zegt
Cees die ruim 35 jaar werkzaam was
als postbode in Bladel.

Mensen zien
niet meer hoe
mooi het hier is

Nel en Cees Veron uit Bladel samen
met hond Cody voor hun vakantieverblijf
Het tijdstip om de camping te
bezoeken was niet bepaald gelukkig
gekozen. Afgelopen maandag viel
de regen met bakken tegelijk uit de
hemel.

Fietsen, wandelen
en vooral genieten
van de natuur
Geen ideaal vakantieweer maar
desalniettemin kon dat het opgewekte humeur van Cees en Nel Veron
uit Bladel niet breken. Het stel was

vorige week zaterdag op de camping aangekomen samen met hun
trouwe viervoeter Cody, een vijfjarige
gekruiste Labrador.
De hond ligt rustig in de voortent
van de caravan te slapen en roert zich
nauwelijks van zijn plek. “Loop maar
gerust door hoor, de hond doet niks”,
roept Nel met een puzzelboekje in
de hand. Eenmaal binnen in de kleine
knusse caravan maak in nader kennis
met Cees (75) en Nel (71) Veron.
“We blijven een weekje hier en
daarna gaan we nog een weekje
naar camping Bergerhof in Sevenum.

Dan komen ook onze kinderen en
kleinkinderen op bezoek”, zegt
Nel. Het echtpaar uit Bladel kwam
Camping Californië op het spoor
via de VeKaBo gids (Vereniging
Kamperen bij de Boer). Nel en Cees
houden niet zo van drukte en willen
vooral in en rond Horst aan de Maas
fietsen en wandelen. Zo heeft Cees
voor elke dag dat zij in Grubbenvorst
verblijven een fietsroute uitgestippeld van gemiddeld genomen zo’n
40 kilometer.
“Alleen vandaag zijn we nergens
geweest want het regende vrijwel de

Nel en Cees gaan niet voor de
luxe naar een camping. “Nee hoor,
wij willen gewoon lekker genieten en
fietsen of wandelen door de natuur.
Wanneer we er met de fiets op uit
trekken mijden we zoveel mogelijk
de dorpen zelf. We willen juist de
buitengebieden ontdekken. Zo zijn
we helemaal weg van het Maasdal,
dat hebben wij in Bladel niet”, zegt
Cees. Het echtpaar heeft voor deze
week nog een bezoek aan Museum
De Locht op het programma staan en
ze willen bierbrouwerij Hertog Jan
bezoeken. Van het Rozenfestival in
Lottum hebben ze vaker gehoord en
daar komen ze speciaal voor terug.
“Misschien dat we volgende week
een keertje met onze kleinkinderen
blauwe bessen gaan plukken want
die zie je bij ons ook niet”, stelt Nel
voor aan haar echtgenoot.
Van natuurgebied het Schuitwater
had het stel nog nooit gehoord. “Daar
zien we misschien wel een ree maar
dan moeten we wellicht ’s morgens
vroeg of ’s avond laat daar naar toe
gaan”, oppert Cees. Ook willen de
Brabanders nog een bezoekje brengen
aan de weekmarkt in Horst en het
Peeldorpje Griendtsveen. Op de vraag
wat hen bewoog naar Horst aan de
Maas te komen zegt Nel: “We zijn tien
jaar geleden al eens op bezoek ge-

weest in de regio. De mentaliteit van
Limburgers spreekt me wel aan. Zo
zag ik langs de weg een verkooppunt
van fruit met daarbij een centenbakje
met het verzoek het geld daarin te
doen wanneer je fruit meenam. Zoiets
zie je bij ons niet. Daar zou het bakje
geplunderd worden evenals het fruit.”
Naar het buitenland op vakantie
gaan willen Nel en Cees niet. “Nee
hoor, Nederland heeft zoveel moois
te bieden, alleen zien de meeste
mensen dat niet meer. Ik hoop in
het gebied rondom Horst aan de
Maas nog enkele konijnen, hazen en
misschien wel een ree te zien. Dan
is onze vakantie al geslaagd”, meent
Cees. Afgelopen zondag zagen Nel en
Cees patrijzen tijdens hun eerste fietstocht door het buitengebied van Horst
aan de Maas. “Ik heb mijn hele leven
nog niet zoveel patrijzen gezien. Ik
wist niet dat er nog zoveel patrijzen
zijn”, zegt Nel verwonderd. Het mag
duidelijk zijn dat de sympathieke
Brabanders houden van rust en van
de natuur.

Nel en Cees
vermaken zich wel
“Maar wat doen jullie wanneer
het een hele dag regent?”, vraag ik
tot slot. “Nou, wij vervelen ons niet
hoor. Lekker lang uitslapen, puzzelen en routes uitzoeken voor als het
droog is. Alleen is het jammer dat
ons radiootje kapot is, nu blijven we
verstoken van nieuws en weerbericht. Maar dat maakt niks uit want
het was toch maar een radiootje
van niks. En nu d’n Tour de France is
afgelopen vermaakt Cees z’n eigen
wel met mij”, besluit Nel het vraaggesprek op z’n Brabants. Het echtpaar
schatert het uit. “Goh, wat kunnen
wij het toch goed vinden met jullie
Limburgers.”

Eropuit in eigen gemeente

Toon Kortooms Park in Griendtsveen
Om er tijdens de vakantie eens even lekker op uit te gaan, hoef je niet naar
Bali of Benidorm. HALLO laat zien dat er in onze eigen gemeente ook nog veel
te ontdekken valt. Deze week is dat het Toon Kortooms Park in Griendtsveen.
Als er iemand een bijdrage heeft
geleverd aan de bekendheid van
Griendtsveen en De Peel dan is het
Toon Kortooms wel. Zijn bestsellers
Help de Dokter Verzuipt en vooral
Beekman en Beekman gingen allemaal
over het wel en wee van het leven in
De Peel. Om de schrijver te eren, ligt er
sinds begin dit jaar het Toon Kortooms
Park. Op de plek waar Kortooms
zijn jeugd doorbracht, net buiten
Griendtsveen.
Het Toon Kortooms Park is een initiatief van Gerald en Angelique Willems
die een hoveniersbedrijf hebben. Hun
bedrijf en het park ligt op Brabants
grondgebied, in de volksmond de
Deurnese Hoek genoemd, maar hoort
gevoelsmatig gewoon bij Griendtsveen.

Het Toon Kortooms Park bestaat uit
verschillende delen. Het onderdeel dat
het meest verbonden is aan de schrijver
is het museum. Daarin liggen allerlei
spullen die ooit van Toon Kortooms zelf
zijn geweest. De meeste spullen komen
uit zijn eigen huis in Bloemendaal,
waar hij tot zijn dood woonde. Het
materiaal is allemaal eigendom van zijn
vrouw en zijn dochters, maar met hun
toestemming wordt het in het museum
tentoongesteld.
Wie een bezoek brengt aan het
museum krijgt een kijkje in het leven
van de schrijver, want onder de spullen
bevinden zich zijn oude typemachine,
manuscripten van zijn boeken, zijn boekenkast met veel religieuze literatuur
en zijn dagboeken. Ook staan er drie

poppen die naast Kortooms’ bed hebben
gestaan van Dokter Wiegersma (bekend
van Help de Dokter Verzuipt), Heintje
Fentener van Vlissingen (van Heintje,
Hondje, Hoedje) en een van hemzelf.
Buiten het museum bevindt zich
het echte park. In de theetuin voor het
museum kunnen bezoekers even tot
rust komen door een korte wandeling
te maken langs allerlei spreuken van
Kortooms die over de tuin zijn verspreid.
Het echte relaxen begint echter op het
blotevoetenpad achter het museum.
Zoals de naam al zegt moeten voor het
betreden hiervan de schoenen uit. Op de
blote voeten lopen de bezoekers door
het gras, over de turf, boomstammen en
grind of door het water. Om even bij te
komen van de wandeling staat er een
bungelbank en hangen er hangmatten.
Gerald en Angelique Willems hebben
met de realisatie van het park ook het
berkenbomenpad weer in ere hersteld.

Langs dit pad liepen Toon Kortooms en
zijn broers en zussen naar de school in
Griendtsveen. Het pad leidt nu naar de
fundamenten van de oude turffabriek.
Daarlangs lopen ook verschillende wandelroutes door De Peel en Griendtsveen.

Het Toon Kortooms Park is deze
zomer van woensdag tot en met zondag
geopend van 10.00 tot 18.00 uur en het
ligt aan de Griendtsveenseweg 80 in
Deurne. Meer informatie is te vinden op
www.toonkortoomspark.nl
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GEPLUKT

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

Bert van der Schrier
Koken met
Jan Cremers
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.

Oud-Limburgse Jager ‘Geplukt’

Onze HALLO-verslaggever toog naar Swolgen om de inzegening van het
vernieuwde kerkplein bij te wonen. Eenmaal aangekomen in het dorp loopt de
redacteur een beer van een kerel tegen het lijf. Zijn naam is Bert van der Schrier.
Misschien is hij wel een persoon die ‘geplukt’ wil worden. De redacteur begint
een praatje met Bert en even later zitten beiden aan tafel. Uiteraard vond het
gesprek pas plaats na de inzegening van het plein door pastoor Verheggen.

Koude tomatenkomkommersoep
Benodigdheden: (4 personen)
500 gram tomaten, 1 komkommer, 1 ui, zout, 4 sneetjes wit
casinobrood, 4 eetlepels olijfolie
1 teentje knoflook, 3 eetlepels
peterselie
Bereiding:
· ontvel de tomaten, verwijder de
zaadjes en snijd ze in blokjes;
· schil de komkommer, verwijder
de zaadjes en in plakjes snijden;
· pureer de tomatenblokjes,
komkommerplakjes en ui met de
staafmixer. Op smaak brengen
met zout. Druk dit door een zeef
tot een glad mengsel en zet de
soep afgedekt 2 uur in de ijskast;
· snijd het brood in kleine blokjes.
Verhit een scheutje olijfolie in een
koekenpan en pers de knoflook er
boven uit. Bak de broodblokjes
tot croutons. Bestrooi deze met
peterselie;
· schenk de koude soep in vier
soepkommen. Serveer de
croutons en peterselie in aparte
kommetjes ernaast.

Geitenkaasje
met appel en
amandelen
Benodigdheden: (4 personen)
1 appel in heel dunne schijfjes,
amandelschilfers, honing, zachte
geitenkaas,
Marinade: 1 eetlepel olijfolie , 1
eetlepel notenolie , 1 eetlepel
citroensap, 1 theelepel honing,
peper, zout, tijm
Bereiding
· maak de marinade van bovenstaande ingrediënten en
marineer hierin de appelschijfjes;
· leg de appels in een vuurvast
schaaltje en schik de geitenkaas
op de appels. Leg er een grote
theelepel honing op en strooi er
de amandelschilfers over;
· zet het schaaltje 10 minuten in
een oven van 200 graden.

Nadat Bert (68) zijn verhaal doet
voor ‘Geplukt’, voel ik me als HALLOverslaggever enigszins ongemakkelijk.
Jeminee, wat heeft die kerel veel
meegemaakt in zijn leven. Een man die
veel tegenslag en ellende kende maar
desondanks positief in het leven staat.
Bert van der Schrier trouwde op 5 mei
1965 met Nel Tijsen. Zo’n tweeënhalf
jaar geleden overleed Nel en bleef Bert
alleen achter met zijn drie kinderen Jack
van 43 jaar, Peter van 42 en Bernadien,
die 41 jaar oud is. Vorig jaar, op 5 oktober, verloor hij zijn oudste zoon Jack.
En of dat nog niet genoeg ellende was,
overleed Bert’s oudste zus eind vorig
jaar aan een hartinfarct tijdens een
vakantie in Egypte.

“Wat kan een mens allemaal aan?”,
vraag ik me stilzwijgend af.
Toch zit Bert van der Schrier niet bij
de pakken neer. Integendeel, hij beseft
maar al te goed dat het leven verder
gaat en ook verder moet. “Weet je,
mijn oudste zoon Jack had al tien jaar
een tumor in zijn hoofd. Daar kon men
medisch gezien weinig aan doen. Pas
toen de tumor ging groeien, durfde het
ziekenhuis in Maastricht het aan deze te
verwijderen. We werden gewezen op de
risico’s maar in overleg met Jack werd
besloten de operatie door te voeren.
Wel hadden we afspraken gemaakt,
voor als er iets mis mocht gaan en Jack
als een kasplantje verder door het leven
zou moeten gaan. Zover kwam het
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mogelijkheden moeten scheppen om
senioren langer in Swolgen te laten blijven wonen. Ook voor de jeugd zou meer
gedaan moeten worden want die trekt
anders weg”, meent Van der Schrier.
Wanneer Bert thuis is, kijkt hij
graag naar sportprogramma’s of een
spannende actiefilm. Soapseries en
reclame-uitingen vindt hij maar niks.
Maar zo vaak is de Swolgenaar niet thuis,
want hij is lid van de ouderenvereniging,
de dorpsraad en Bert is vaak te vinden
in zijn tuin of bij familie. Zijn favoriete
plekje in Swolgen is de dikke boom op
de kruising Schoolstraat-Broekhuizerweg.
“Dat is meer zo’n senioren-hangplek”,
lacht Bert.
Op de vraag wie hij nog wel eens
zou willen ontmoeten zegt hij: “Mijn
dienstkameraden. Ik heb in 1962 mijn
militaire dienstplicht vervuld bij De
Limburgse Jagers. Daar zou ik nog graag
eens een keertje mee om tafel willen
zitten. Er zijn al contacten gelegd voor
een reünie en wie weet komt dat er nog
eens van.”
Eigenlijk valt er nog veel meer te
vertellen over Bert van der Schrier maar
mijn kladblok is bijna vol. Tot slot toch
nog even naar zijn mooiste herinnering
vragen. “Mijn huwelijksdag is dat”, zegt
Bert. “Ik had een superlieve vrouw die
me in alles steunde. Ik zal haar nooit
vergeten, maar dat geldt ook voor Jack
en alle anderen die me ontvallen zijn”,
besluit de Swolgenaar.
Ik sluit mijn schrijfblok en onderweg
naar huis denk ik nog na over wat hij me
allemaal vertelde. Ik kan niet anders dan
concluderen dat elk huisje zijn kruisje
heeft. Al dragen sommige huisjes wel
een héél groot kruis met zich mee.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: huwelijk op basisschool Megelsheim

Twië kiender hajje d’n daag ván eur laeve,
In de Mielderse trouwzaal ’t joa-woord moge gaeve.
Wát en fiëst,
Dát kusje nag ‘t miëst,
En dát `t ni echt woar waas eur um `t aeve.

Voor lunch, tuinfeest
of barbecue :
Heerlijke variaties focaccia,
pane per tutti i giorni,
toscaans plukbrood,

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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echter niet”, zegt Bert. “De tumor werd
succesvol verwijderd maar Jack kreeg na
de operatie aan de goede hersenhelft
een herseninfarct en overleed”, zegt
Bert met zachte stem. Daar zit je dan
als verslaggever met je spitsvondige
vragen en opmerkingen die normaliter
vanzelf uit de koker komen rollen, alleen nu even niet meer...
Na een bakje koffie pik ik de
draad weer op en vraag Bert naar
zijn werkzaamheden en hobby’s. “Ik
heb jaren als meewerkend voorman
gewerkt bij de NLW in Venray. Inmiddels
ben ik gepensioneerd en besteed veel
aandacht aan mijn hobby’s”, aldus Van
der Schrier. Hij houdt van zwemmen
en gaat met vier andere mensen op
dinsdagochtend in Blerick zijn baantjes trekken. Op donderdagmiddag is
hij vaak te vinden in ‘Pastoorsweike’,
een parochieel ontmoetingscentrum in
Swolgen waar gekaart wordt. Rikken
doet hij daarbij het liefst. Verder is de
Swolgenaar ook nog actief als mantelzorger. Binnen het verenigingsleven is Bert
ook actief. Zo is hij lid van de gemengde
zangvereniging in Swolgen en heeft hij
de jeugdcarnaval in het dorp mee op
poten gezet. Van der Schrier was tevens
de stuwende kracht bij de oprichting van
een dames-voetbalelftal in Swolgen.
Bert woont graag in Swolgen en zegt
dat met name de onderlinge saamhorigheid hem aanspreekt. “Je doet nooit een
tevergeefs beroep op iemand. Iedereen
kent iedereen en men helpt elkaar
als dat nodig is. Het enige wat ik mis
in Swolgen is een supermarkt en een
priklab”, zegt hij zonder nadenken. Bert
zou graag zien dat de overheid meer
doet voor ouderen. “Ze zouden meer
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‘O life brood, italiaanse
partybroodjes, uienkruiers, ciabatta
(met of zonder olijven),
Franse baguettes of turks brood
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Een half jaar aan de gang
We zijn ruim een half jaar op weg met de nieuwe gemeente.
Je merkt dat alles tijd nodig heeft om zijn plaats te vinden. Dat begint
bij de ambtelijke organisatie. Het samenvoegen van gemeentes is iets
dat veel tijd nodig heeft om zaken intern op orde te stellen. Daardoor
hebben we als CDA-fractie gemerkt dat de agenda’s van de raadsvergaderingen vrij beperkt waren. Uiteraard hebben we wel gesproken
over bepaalde harmonisatievoorstellen en andere formaliteiten met
betrekking tot de herindeling.
Wat betreft gemeentelijke heffingen, subsidieverstrekkingen en
dergelijke hadden de drie voormalige
gemeentes verschillende tarieven.
Als het gaat om kosten voor de
burgers, dan zou het mooi zijn als
we van de drie tarieven overal het

laagste tarief zouden pakken. Gaat het
om subsidieverstrekking dan lijkt het
voor de burgers het beste om overal
het hoogste tarief te nemen. Als je op
die manier echter de zaken harmoniseert, dan doe je je als gemeente op
financieel gebied tekort. En juist op

het gebied van financiën gaan we een
moeilijke tijd tegemoet. De komende
jaren moeten er miljoenen euro’s per
jaar bezuinigd worden. Daarbij zullen
ook keuzes gemaakt moeten worden
die de burgers raken. Het is echter
onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om te werken aan een financieel
gezonde gemeente waar het goed
wonen, werken en leven is!
Als CDA-fractie begonnen we met
hooggespannen verwachtingen; een
nieuwe, grote gemeente waar veel
te doen is. Het eerste half jaar heeft
hoofdzakelijk in het teken gestaan van
de interne organisatie.

Het is belangrijk dat die goed staat.
Immers dat is het fundament onder
onze gemeente. Alleen met een
slagvaardige organisatie krijgen we
zaken geregeld. Nu die organisatie
staat, wordt het zaak om dingen te
gaan realiseren die we u hebben
beloofd. Na de zomer kunnen we als
gemeenteraad dan ook volop aan de
bak. En ik kan u melden: het CDA is
er klaar voor. Namens het CDA Horst
aan de Maas wens ik u voor nu een
fijne vakantie!
Rudy Tegels
fractievoorzitter CDA

Raadsvergadering 20 juli jl.
Tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie stonden er
een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda:
Onderzoek effecten volksgezondheid intensieve veehouderij
Het uitvoeren van goed onderzoek
naar de effecten voor de volksgezondheid van intensieve veehouderij
in het LOG Witveld is voor Essentie
van groot belang. De gemeente sluit
nu aan bij een onderzoek dat in
Brabant door het Rijksinstituut voor
de Volksgezondheid en
Milieuhygiëne (RIVM) wordt
uitgevoerd. De grote deskundigheid
en onafhankelijkheid van het RIVM

maken het dat wij vertrouwen hebben
in dit onderzoek. Daarnaast zal er in de
verschillende Milieu Effect Rapportages
goed gekeken moeten worden naar de
cumulatieve effecten van alle
ontwikkelingen in het LOG Witveld.
Centrumontwikkeling Grubbenvorst
In Grubbenvorst wordt flink gewerkt
aan het aantrekkelijker maken van het
centrum. Een plan waar wij ‘ja’ tegen
konden zeggen is de ontwikkeling van
de locatie De Zumpel – Kloosterstraat-

Julianastraat. Daar ligt een bouwplan
voor de nieuwe supermarkt met daar
bovenop een 17-tal appartementen.
Wel hadden wij opmerkingen over
de parkeernorm die net niet wordt
gehaald. De norm moet wat ons
betreft de norm zijn, anders creëer je
op termijn je eigen probleem. Al met
al is dit plan voor Grubbenvorst in onze
ogen een prima ontwikkeling!
Bezuinigingen
De gemeente moet flink bezuinigen.
Aan de ene kant doen we dat door
op korte termijn te schrappen op
financiële bijdragen aan professionele

organisaties. Na de zomer zal nog
uitgebreid besproken worden wat
we nu precies minder willen inkopen
bij organisaties als Synthese.
Voor de lange termijn ligt er een
nog grotere opgave om nog meer
te bezuinigen. Dit willen we niet op
traditionele wijze doen door overal
10% te schrappen. Na de zomer
komen we hierop terug!
Namens de fractie Essentie wensen wij u een fijne zomervakantie!
Bram Hendrix
fractievoorzitter Essentie

Bespreking Poll week 28

In Horst aan de Maas is geen plaats voor een racecircuit
Inderdaad, in onze gemeente is geen plaats voor een racebaan, daar
is zeventig procent van de stemmers op onze poll het mee eens. Volgens
Toon van Gerven moet het gemeentebestuur er niet eens over nadenken
om het circuit naar Horst aan de Maas te halen. “Waarom wil B&W van Horst
zo graag alle rotzooi naar zich toehalen die door andere gemeentes afgestoten wordt omdat het teveel overlast geeft? Wie wordt hier beter van? De
eigen bevolking, ondernemers en de touristen in elk geval niet”, aldus de

Grubbenvorstenaar. Leo Linssen uit Horst sluit zich bij hem aan. “Overal waar
zo’n circuit zou komen, zal de natuur worden aangetast en zal er geluidsoverlast zijn”, vertelt Linssen in een reactie. “Voor de natuur is de reeds bestaande plek gewoon het beste.”
Een van de weinige tegengeluiden op onze stelling komt van Horstenaar
Harrie Hendriks. Hij pleit voor een multifunctioneel circuit waar naast races
ook rijopleidingen en andere evenementen kunnen worden georganiseerd.

De winkels in Horst moeten op zondag gewoon
gesloten blijven
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Vanwege de toeristische status die Horst heeft, kan het zijn dat voortaan
iedere zondag de winkels in het centrum open zijn. Voor de een is dat een
zegen, voor de ander een gruwelbeeld. Veel ondernemers klagen dat ze door
ook nog op zondag de deuren te openen, extra personeel moeten inhuren of
hun eigen vrije tijd moeten opofferen om de winkel te bemensen. En dan is
het nog maar de vraag of dit veel extra inkomsten oplevert. Misschien is het
winkelcentrum van Horst gewoon te klein om op zondag veel bezoekers te

trekken, ondanks dat het aantal toeristen toeneemt.
Andere ondernemers zien juist kansen om de mensen binnen te halen
die nu nog op zondag vanuit Horst aan de Maas naar de outlet in Roermond
rijden om te gaan shoppen. Wat vindt u? Moeten de winkels in Horst op
zondag gesloten blijven?
Geef uw mening via de website www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 29) > Gemeente moet sirenes inzetten bij zwaar noodweer > eens 39% oneens 61%

Cactus
Column
Parijs
Het zou weer niet eens iets
zijn om mensen op de achterste benen te brengen. Het
verhaal van de voetballende
pastor Paul Vlaar uit Obdam
heeft intussen de hele
Nederlandse pers gehaald. En
wat deed die goede man nu zo
verkeerd? Tijdens de aanloop
tot de finale van het
Nederlands elftal in
Johannesburg zag de Herder
een mogelijkheid om de kerk
vol te krijgen. Met oranje
vlaggen, een voetbal in de
hand en geheel in een oranje
gewaad gestoken kwam hij,
onder luid applaus de goed
gevulde kerk binnen. De preek
was daarna zoals het hoorde
en zoals je die in een kerk
afsteekt. Zijn grote voorbeeld
in dit geval was kennelijk de
Franse koning Hendrik de
Vierde die ooit uitriep dat
Parijs hem wel een mis waard
was.
Maar de volgende dag
begon voor de progressieve
pastor de ellende. Het bisdom
Haarlem oordeelde dat de
voorganger de normen had
overschreden en de kerk tot
iets onheiligs had gemaakt.
Zelfs het argument dat alles
alleen maar tot doel had om
de kerk weer vol te krijgen en
daarmee een groot aantal
jongeren tot de uitleg en
kennis van de bijbel te brengen, mocht geen genade
vinden in de ogen van het
bisdom. Het laten onderzoeken
van alle dingen waarbij het
goede behouden blijft was
kennelijk niet sacraal genoeg.
De pastor weet inmiddels dat
hij, in een voorkomend geval,
géén oranje moet gaan
gebruiken. Gele vlaggen, een
witte bal en een geel/wit
priester kleed komen meer in
overeenstemming met de
wensen van´hogerhand´. Het
meedoen met carnaval en het
daarbij dragen van een dito
muts wordt kennelijk wél
toegestaan omdat dit vaak niet
in de kerk gebeurt. En Paul
Vlaar? Die zei het op zijn
manier: Vox populi, vox Dei, de
stem van het volk is de stem
van God.
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Oldtimerfestival in Horst
Met de vele oldtimers die zich komende zondag verzamelen in het Kasteelpark ter Horst lijkt het wel of Horst
aan de Maas enkele jaren terug in de tijd gaat. Op het evenemententerrein van het park zullen Cadillacs, Buicks,
Jeeps, trucks en landbouwvoertuigen te zien zijn net als Kreidler Eitank- en Harley Liberator-tweewielers, waaraan
liefhebbers hun hart kunnen ophalen. Het evenement wordt georganiseerd door V.C. De Oldtimers uit Melderslo.

Kunstwerk
Frans Schraven op
Rozenfestival
Het Rozenfestival te Lottum mag dit jaar een erg bijzondere
bezoeker verwelkomen. De kunstenaar Hub Delnoy heeft een houtprofiel gemaakt van Frans Schraven, een Lottumse bisschop die bijna
honderd jaar geleden vrouwen en jonge meisjes tegen seksueel
misbruik beschermde. Dit kunstwerk zal voor deze editie van het
rozenfeest een reis naar Lottum maken. Delnoy maakte het profiel voor
het kerkbestuur van Lottum en het verhaal van de bisschop raakte hem.
Frans Schraven had een bijzondere
band met het Rozenfestival. De broer
van de bisschop, Henri, stond aan de
wieg van het feest. Hij kocht de eerste
auto in Lottum en die auto, aangekleed met rozen, tooide het rozenfeest. In brieven aan zijn broer schreef
Frans Schraven over het Rozenfeest.

Ook is er de Swapmeet,
een onderdelenmarkt waar ook
miniaturen, boeken en zelfs automobielen en motoren verkocht
worden. De oldtimers vertrekken
om 10.00 uur voor een vrijblijvende
toertocht door Tienray, Meerlo,
Blitterswijck, Broekhuizen, Lottum
en Grubbenvorst.

Rond 14.00 uur start de Trailkoers
voor voertuigen, waarbij de klassieke
auto’s behalve een snelle tijd ook zo
min mogelijk pionnen moeten raken.
De bromfietsclub ’t Brummerke uit
Melderslo is aanwezig en de leden
kunnen veel vertellen over oude
bromfietsen. De zanger DJ Appie Hein
zal met muziek en humor een feestje

van het oldtimerfestival maken.
Het festivalterrein is open voor
publiek van 11.00 tot 18.00 uur en
de entreeprijs is 3 euro. Tot 14 jaar is
de entree gratis. Bezoekers die met
een klassiek voertuig komen, hebben
gratis toegang voor twee personen.
Voor meer informatie
www.oldtimerfestivalhorst.nl

Drukbezochte sprookjestocht in Swolgen
De Swolgense bossen waren afgelopen zondag in sprookjesachtige sferen. Wie even niet goed oplette werd
lastiggevallen door dronken piraten of struikelde over een groepje dwergen. Kortom, de tweejaarlijkse
sprookjestocht was weer aan de gang.

Ook nodigde zijn nichtje Alice hem in
1930 uit, maar hij besloot niet te komen.
Daarom is het extra bijzonder dat hij dit
jaar, via het houtprofiel, op het feest
aanwezig is. “Deze bisschop verdient het
om voor eeuwig als voorbeeld te dienen
voor mensen. Daaraan wil mijn houtprofiel een bijdrage zijn”, aldus Delnoy.

Zomerfeest
in Kronenberg
Een weekend vol muziek en activiteiten voor iedereen binnen en buiten
Kronenberg. Al jarenlang is dat de beschrijving voor het Zomerfeest
Kronenberg en ook dit jaar is die weer goed van toepassing. Van 19 tot en
met 22 augustus is het groot feest aan de Meerweg.
Het Zomerfeest wordt gestart met
enkele toernooien. In de Torrekoel
kan donderdag vanaf 19.30 uur voor
prijzen gespeeld worden met het
Zomerkienen. Op het festivalterrein
wordt begonnen met het Summer
Open Darts Toernooi. Al voor de derde
keer kunnen darters hier terecht.
Het begint om 20.00 uur en kost 3
euro per persoon. Inschrijven kan tot
tien minuten voor aanvang.
Vrijdagavond staat volledig in het
teken van rock. De band Rock Girl
(Re)mix speelt bekende nummers
maar wel op een originele manier.
De DJ van het Zomerfeest zal de rest
van de avond het publiek vermaken
met rocknummers. De muziekavond
begint om 21.00 uur.
Zaterdag wordt alvast een vleugje
carnaval gevierd. Het Zomerfeest
steekt carnaval namelijk in een
zomers jasje met de feestband
Promilaasj, Big Benny en het trio
Altied noeit telaat oet Hors. Voor

deze Summer Carnaval gaat de tent
al open op 20.30 uur.
Zondag beginnen de festiviteiten
al overdag, namelijk met de Super
Zeskamp om 13.00 uur. Door obstakels als een touwladder en een survivalbaan te overwinnen, kunnen de
teams zo veel mogelijk punten halen.
Groepen die zich willen opgeven voor
de zeskamp, kunnen zich melden bij
Bert Philipsen op 06 42 73 88 16/
famphilipsen@yahoo.com of bij Rick
Reinders 06 11 28 62 21/
reindersrick@hotmail.com.
Om 16.00 uur krijgt de dag een
muzikale invulling met de band Not
Official, waarvan de meeste leden
uit Kronenberg komen. Zij worden
opgevolgd door rockgroep Lynyrd
& The Joker. De optredens worden
om 20.00 uur even onderbroken voor
de prijsuitreiking aan de winnaars
van de zeskamp, waarna Star Disco
DJ Guido de avond én het Zomerfeest
feestelijk afsluit.

De jager vraagt aan de kinderen
of Roodkapje de wolf wel kan vertrouwen
De sprookjestocht is een idee
van Bart van Gerven die samen
met Willie Alards en Frans Kerstjens
de kar trekt voor het evenement.
Van Gerven: “Het ging dit jaar
super. Het weer was perfect en de
tocht werd goed bezocht.” In totaal
kwamen er zo’n 1.700 kinderen en
ouders naar de sprookjestocht in
Swolgen. Die kwamen tijdens een
rondwandeling van zo’n twee kilometer door de bossen bekende en
minder bekende sprookjesfiguren

tegen. Ieder jaar wordt er van negen
sprookjes een kort toneelstukje
opgevoerd. Zo konden de kinderen
genieten van de bekende verhalen
van Sneeuwwitje en Assepoester,
maar ook minder bekende sprookjes
als dat van Rapunzel met de lange
blonde haren werden uitgebeeld.
Het was dit jaar voor de vijfde
keer dat de tocht werd georganiseerd door toneelvereniging Ernst
& Humor uit Swolgen. Achter de
sprookjesfiguren die de kinderen

tijdens de tocht tegenkomen zitten
echter niet alleen leden van de
toneelvereniging, maar ook andere
vrijwilligers.
Bij de start van de sprookjestocht kregen de kinderen een lijst
met negen meerkeuzevragen over
de sprookjes die ze onderweg tegen zouden komen. Na de vakantie
worden uit de ingeleverde vragenlijsten drie winnaars gekozen die
de sprookjesfiguren nog een keer
op bezoek krijgen.
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Traditionele
jaarmarkt
in Horst
Het centrum van Horst staat op
dinsdag 3 augustus in het teken
van de jaarmarkt. De winkels zijn
open en tussen 9.00 en 16.00 uur
is er een markt met extra standwerkers. Om de sfeer nog meer te
verhogen is er in het hele centrum
livemuziek aanwezig en kunnen
de kinderen zich vermaken op het
springkussen of bij de clowns.
Van alle artiesten zal vooral
Nautilus One-Man-Band erg opvallen. Arthur van Poppel bespeelt in
zijn eentje 25 instrumenten. De
machine die de muzikant hiervoor
gebruikt is 5,20 meter lang en 1,30
meter breed en bevat ook nog een
vuurmachine.
De jaarmarkt is niet de enige
activiteit die in de maand augustus
wordt georganiseerd in het Horster
centrum. Donderdag 12, 19 en 26
augustus kunnen bezoekers op de
zomerbraderie terecht.

Beklimming
kerktoren Horst
Bezoekers mogen komende
maand de trappen van de toren
van de Sint Lambertuskerk in Horst
beklimmen. Op dinsdag 3, 17,
24 en 31 augustus en op vrijdag
3 september is het mogelijk om
tot de top van de kerk te klimmen en van het uitzicht op Horst
en de omgeving te genieten. Ook
zijn de klokken in de klokkenstoel
te bewonderen, waaronder de
grote klok die in 1537 geschonken
is door Johan van Wittenhorst.
Kinderen mogen ook naar boven,
maar moeten begeleid worden
door een volwassene. Aan de
klimmers wordt een bijdrage van
één euro gevraagd. In augustus
is de toren open van 10.00 tot
12.00 uur, op 3 september kunnen
bezoekers van 19.00 tot 21.00 uur
in de kerk terecht.
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Weekend lang
Bier brouwen
Phoenix on the Beach
in Museum De Locht
Dit jaar staat Hegelsom een heel weekend lang in het teken van
strandsporten. OJC Phoenix organiseert voor de tweede keer Phoenix on the
Beach en heeft het uitgebreid van één naar drie dagen.

Zondag staat Museum De Locht
in het teken van ambachtelijk
gebrouwen bier. Specialisten geven
demonstraties van het maken van
bier en showen hun collectie van
bierattributen. De Bravo’s zorgen
op deze middag voor passende
muziek met zang en mondharmonica. Kinderen krijgen de mogelijkheid onder deskundige begeleiding
te punniken.

Honing in de keuken
Zondag wordt in ’t Zoemhukske, het centrum voor bijenteelt in
Horst-Noord, een proeverij georganiseerd waarbij honing centraal staat.
Verschillende gerechten zijn bereid met honing. Tijdens de proeverij
wordt het product ook gebruikt als suikervervanger omdat het net zo zoet
is maar veel gezonder.

Vrijdag 13 augustus start het
festijn om 14.00 uur met de jongeren van 12 tot en met 15 jaar. De
teams van vier personen mogen
door middel van verschillende spelletjes zichzelf bewijzen. Sporters
kunnen zich voor zondag 8
augustus opgeven via
miek16_custers@hotmail.com.
Daar kunnen geïnteresseerden ook
aanvullende informatie opvragen.
De volgende dag is het tijd voor
het beachvoetbaltoernooi. De wedstrijden worden gespeeld in teams
van drie spelers, zonder keeper.
Een team mag bestaan uit zeven
personen, die elkaar afwisselen.
De Coronaparty sluit ’s avonds
de sportdag af met muziek van

DJ Gurde en anderen. Op zondag 15
augustus wordt het laatste toernooi
gespeeld, ditmaal is het volleybal
aan de beurt. Opnieuw worden
de partijen gespeeld tussen drie
personen en mogen de teams vier
reservespelers gebruiken. Ook op
zondag eindigt de dag met een
feestje en zal DJ Svizl voor de muziek zorgen.
Teams kunnen zich opgeven
voor Phoenix on the Beach via
phoenixonthebeach@ojcphoenix.nl
of via leden van het PhoenixTerrasTeam. Wanneer teams
zich opgeven voor zowel het
voetbal- als het beachvolleybaltoernooi krijgen ze korting op het
inschrijfgeld.

Honing kan bij veel gerechten gebruikt worden, maar veel mensen komen
niet verder dan broodbeleg of honing in de thee. Het product kan ook gebruikt
worden in de yoghurt, in jam of in een saladedressing. Er zijn mensen aanwezig om uitleg te geven over het gebruik van honing in de keuken en natuurlijk
is er honing te koop. De proeverij vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur in het
Kasteelpark Ter Horst.

Verstappen Verpakkingen is een familiebedrijf dat opgericht is in

Op zoek naar
de nieuwe
Hegelsomse
carnavalskraker
Carnaval is nog ver weg,
maar de eerste voorbereidingen
worden alweer getroffen. Op dit
moment is Carnavalsvereniging
d’n Tuutekop uit Hegelsom druk
bezig met de voorbereidingen
voor het Liedjesmatinee, dat dit
jaar plaatsvindt op zondagmiddag14 november. Alle inwoners
van Hegelsom vanaf groep zes
worden uitgenodigd om de nieuwe
carnavalskraker te componeren.
In januari 2011 komt de cd uit met
alle nieuwe schlagers.

1979. Wij ontwerpen en produceren thermogevormde verpakkingen, zoals
bijvoorbeeld de bekende blauwe champignonbakjes en aardbeienbakjes.
Alle faciliteiten zijn onder één dak gevestigd, van ontwerp tot aflevering.
Ons zeer flexibele team bestaat uit 40 medewerkers. Samen hebben wij al
jaren ervaring op de internationale markt voor thermogevormde verpakkingen. Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar:

Werkvoorbereider WTB (Productie engineer)
Fijn mechanisch monteur
Medewerker extrusie
Teamleider productie (Meewerkend voorman)
Heb je belangstelling voor een van deze vacatures of wil je meer informatie
hierover? Bezoek ons dan op www.verstappenverpakkingen.nl.
Wij wensen geen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie.

Henri Dunantstraat 29
5807 ES Oostrum, NL
T +31 478 53 01 00
F +31 478 53 01 01
E info@verstappenverpakkingen.nl
I verstappenverpakkingen.nl
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Raftster Fieke Reijntjes

Gouden jubileum
’Wij doen écht aan topsport’ voor Hovoc
Voor veel mensen is het maar een spannend uitstapje om een keer op vakantie te doen: raften. Met een groep
mensen in een rubberbootje over een heftige rivier varen. Maar voor de Meerlose Fieke Reijntjes (23) is het niet
zomaar een vakantie-ervaring. Ze is al vijf jaar lid van het team dat Nederlands Kampioen is en ook op het WK doet
ze het met haar team, Team F’leau, erg goed.

Volleybalclub Hovoc uit Horst bestaat dit jaar vijftig jaar. De Horster
vereniging werd in 1960 opgericht, als een van de eerste volleybalclubs
in de regio. Vanaf de oprichting heeft de vereniging een belangrijke rol
ingenomen in de gemeente en de club is bij veel mensen in Horst en
omstreken bekend.

tijdens dit onderdeel op de proef
gesteld. Ook moeten de sporters
heel goed het water kunnen ’lezen’,
zodat ze weten hoe zij over de rivier
moeten varen.

Oefenen
op het kanaal

Reijntjes werkte met haar vijf
teamleden bij hetzelfde bedrijf, dat zich
bezighield met buitensporten. De eigenaar van dit bedrijf wilde een raftteam
beginnen, omdat hij het oneerlijk vond
dat de toenmalige Nederlandse kampioenen amper concurrentie hadden.
Uiteindelijk won Team F’leau het NK
en mocht zij naar Zuid-Korea voor het
Wereldkampioenschap. Ze werden daar
dertiende, van de ongeveer 45 landen.
“Je zou verwachten dat we slecht
zijn op wereldniveau omdat we in
Nederland weinig concurrentie hebben”, zegt Reijntjes. Toch is dat niet
zo. Bij het EK in Oostenrijk een jaar
geleden behaalden ze zilver. “Dat
was leuk. We mochten het volkslied
zingen. En ik was de enige die het
kende, dus we moesten van tevoren
wel even oefenen.”

Naar het WK
in Corsica
Het sterkste punt van Team
F’leau is de kracht en snelheid.
Reijntjes: “We zijn technisch wat
minder goed en er is nu een nieuw
team waarvan de leden uit de kanowereld komen. Die zijn op de slalom

Het raftteam F’leau van Fieke Reijntjes

erg goed en daarom werden we dit
jaar op dat onderdeel tweede.” Team
F’leau werd Nederlands Kampioen en
mag daarom volgend jaar naar het
WK in Corsica. Dat was een opluchting, want ze vaarden het NK met
drie nieuwe leden. “Dat bewees dat
we nog steeds goed zijn. En ik heb
ook echt hoop dat we in Corsica wel
de top 5 of misschien top 3 halen.”

Raften
is niet voor watjes
Een raftwedstrijd bestaat uit vier
onderdelen: sprint, head to head,
slalom en down river. Bij sprint moeten de rafters een korte afstand zo
snel mogelijk afleggen en bij slalom
moeten ze om paaltjes heen varen.
Head to head is vrijwel hetzelfde als
sprint, maar dan starten alle boten
tegelijkertijd.
“Dat is echt een gevecht”, legt
Reijntjes uit. “Je moet proberen jouw
peddel voor die van de ander te
krijgen en dan zit er per ongeluk wel
eens een hand tussen.” De down river
duurt tussen een half uur en een uur
en is erg zwaar. Het uithoudingsvermogen en kracht van het team wordt

De sporters trainen drie keer
per week op het kanaal en dan nog
drie keer extra met gewichten in de
sportschool of gewoon thuis. “We
worden erg sterk van het oefenen op
een kanaal”, zegt Reijntjes. “Probeer
maar eens stilstaand water in
beweging te krijgen. Ik zit rechtsachter, dus ik heb aan mijn rechterarm een veel grotere spierbal.” Dit
jaar hebben ze nog harder moeten
werken, omdat het NK en EK vlak
achter elkaar vielen. Ze zijn behalve
een raftteam van zes dames, ook
een team met vieren begonnen.
“Daarom trainden wij deze winter
met -10 graden en ijs op de boot
op het kanaal. Raften is niet voor
watjes.”
Bijna elke training vindt ’s
avonds plaats. “Geld is een groot
probleem voor ons. Raften is nog
niet zo bekend en daarom is sponsoring regelen best lastig. Bovendien
krijgen we niet betaald zoals andere
topsporters, omdat de sport raften
niet is aangesloten bij NOC-NSF.
Terwijl wij écht aan topsport doen.
Behalve het trainen, werken wij
allemaal veertig uur in de week. En
wij zijn ook nog zelf bezig met een
sponsorplan en het bouwen van
onze website, www.teamfleau.nl.
Het team heeft na het EK een
rustperiode. Daardoor hebben de
rafters tijd om hun familie en vrienden te zien. “Dat voelt goed”, zegt
Reijntjes. “Als ik veel aan het trainen
ben, heb ik ook echt maar één dag
in de week tijd voor mijn andere
vrienden. Dus ons sociale leven lijdt
er soms onder. Het is prettig om
even vakantie te hebben.”

Tegenwoordig spelen er bijna
400 leden bij Hovoc. De selectieteams speelden meestal op landelijk
niveau en meerdere spelers zijn
doorgedrongen tot de top van
Nederland. De meest bekende is Nico
Freriks, die na enkele buitenlandse
teams afgelopen seizoen speelde bij
het Rotterdamse Nesselande. In 2004
deed hij mee met de Olympische
Spelen en hij speelt nog steeds mee
met de Nederlandse herenselectie.
Het volleybaltalent zit in de familie.
Zijn vader Wim Freriks maakte in
1970 deel uit van de Nederlandse
jeugdselectie en is in 2010 aangesteld als voorzitter van Hovoc. Zus
Suzanne Freriks heeft ook verschillende successen behaald.
De vereniging wil het jubileum
niet onopgemerkt voorbij laten

gaan. Vrijdag 10 en zaterdag 11
september wordt het feest gevierd met de Internationale Horster
Volleybaldagen. Volleybalteams uit
de Nederlandse
A-League en de Duitse Bundesliga
komen naar Horst om in de Dendron
Sporthal te spelen. Het feest wordt
afgetrapt met een welkomstwoord
van de voorzitter om 18.30 uur en
om 20.00 uur de herenwedstrijd
tussen het Apeldoornse SV Dynamo
en het Duitse Moerser SC. Bezoekers
betalen 5 euro entree.
Zaterdag start de viering al om
16.30 uur met een teampresentatie. Alle leden tonen hun nieuwe
tenues aan het publiek en er is een
wedstrijd te zien. Als afsluiting is er
in de kantine van Hovoc een groot
jubileumfeest.

Mountainbikes door
centrum Melderslo
Als voorprogramma van de
Kennedymars Melderslo vindt zaterdag 21 augustus een MTB-streetrace
plaats. Hierbij fietsen de mountainbikers niet door de bossen, maar gewoon over een verharde weg waar

hindernissen en obstakels geplaatst
zijn. De race wordt georganiseerd door
het Limburg Express Cycling Team en
loopt door het centrum van Melderslo.
Meer informatie is te vinden op de site
www.mtbstreetrace.nl
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Ruiters en amazones kunnen door regenval niet oefenen in Grubbenvorst

Beoordeling leerlingen voor
regiokampioenschappen uitgesteld
Afgelopen maandag zouden vijftien leerlingen van Dressage Stable Inge Coenen aan de Venrayseweg in Grubbenvorst (tegenwoordig valt dit
onder Venlo) beoordeeld worden door een internationaal jurylid. Door hevige regenval kon de voorgenomen beoordeling afgelopen maandag geen
doorgang vinden. Inge Coenen heeft in onderling overleg met jurylid Jan Peeters uit Weert besloten het moment van beoordelen te verplaatsen naar
vrijdag 30 juli of maandag 2 augustus. De beoordeling van de leerlingen door Jan Peeters is bedoeld als voorbereiding op de regiokampioenschappen
in Well op 14 en 15 augustus.

zijn. Ik train paarden en neem deel
aan wedstrijden, geef les en
bemiddel bij in- en verkoop van
paarden. Helemaal af is mijn bedrijf
nog niet, een kantine, opslagloods en
trainingsmolen staan nog op
mijn verlanglijstje”, lacht de onderneemster.
Dressage Stable Inge Coenen
is in het bezit van het veiligheidscertificaat. Dat wil zeggen dat de
accommodatie voldoet aan bepaalde
eisen om op een veilige manier de
paardensport te kunnen beoefenen.
Bovendien is het een erkend Aequor
leerbedrijf. Dat houdt in dat zij jonge
enthousiaste leerlingen de kans biedt,
de kneepjes van het paardenvak te
leren op haar bedrijf. Dit vindt plaats
door middel van een stageperiode.

Pap en mam
gaan altijd mee en
helpen me altijd
De ouders van Inge steunen
hun dochter zoveel mogelijk. “Mijn
vader helpt me zoveel mogelijk
met rijden en hij gaat altijd mee
naar de wedstrijden evenals mijn
moeder. Zij zorgt ervoor dat alles
weer schoon in de kast ligt wanneer
ik weer ergens naar toe ga om aan
wedstrijden deel te nemen. Eigenlijk
doen we alles samen rondom mijn
nieuwe bedrijf”, aldus Inge Coenen.
Daarbij hoort ook het rijklaar maken
van de buitenbak die door de regen
afgelopen maandag was veranderd
in een waterbak.

De beoordelingen van leerlingen kon niet doorgaan door het vele hemelwater in de buitenbak

Carrière Inge Coenen
binnen de paardensport gaat steil omhoog
“In die tijd werkte ik voor Grand
Prix-ruiter Roger Schulkens uit Puth
en werd ik opgenomen in het A-kader voor junioren in de leeftijdscategorie van 14 tot 18 jaar. Daar trof ik
Jan Leenders
woonflair dresook Edward
Gal (internationaal
Raadhuisstraat 120
suurruiter,
red.) uit Harskamp; die
5981 BJ Panningen
was toen
niet
Tel: 077nog
307 33
77 zo bekend, maar
Fax: 077 307 48hem
20 toen al om zijn
ik bewonderde
E-mail:
manier
vanjan.leenders@hetnet.nl
rijden. Ik trok de stoute
schoenen aan en vroeg of ik bij
hem kon komen lessen en werken
en dat kon. Ik heb er enkele jaren

met veel plezier gewerkt en heel
veel geleerd, maar het dagelijks op
en neer reizen kostte toch wel veel
energie en tijd”, kijkt Inge terug.
Haar grote voorbeeld in de paardenwereld is nog steeds Edward Gal
die inmiddels Europees kampioen
is. Ook Hans Peter Minderhoud en
Anky van Grunsven behoren tot
haar voorbeelden. Zelf rijdt Inge
Coenen op dit moment Lichte Tour
(dit is rijden op nationaal niveau)
met het paard Prime Champ Perey.
De amazone uit Grubbenvorst reist
bijna elke week naar Harskamp voor
haar eigen instructie om zichzelf zo

te blijven ontwikkelen. “Ik krijg dan
les van Nicole Werner, de trainster
en zakenpartner van Edward Gal”,
aldus de paardenliefhebster.

Tijdens de
bouwvak zijn
wij in Horst
alleen geopend
op donderdag,
vrijdag
en zaterdag.

Inmiddels heeft de amazone uit
Grubbenvorst haar eigen Dressage
Stable Inge Coenen welke vorig
jaar in gebruik is genomen. “Thuis
hadden we de mogelijkheid om wat
extra stallen te maken en dus ben ik

Vijverlaan 2 5961 DJ Horst
T 077- 398 08 55

Medewerk(st)er bediening
full time
Ervaring in betere restaurants is een pre

De openingstijden

■

van ons filiaal

Enthousiast en flexibel

in Panningen

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

Binnen Jan Leenders
Vijverlaan 2, 5961 DJ Horst
T 077 398 08 55 - horst@binnenjanleenders.nl

of overnachting

Voor lunch, diner

Gevraagd versterking van het team:

Binnen Jan Leenders

Jan Leenders

voor mezelf begonnen, want dat is
wat ik uiteindelijk wilde: een eigen
bedrijf. Nu staat er een rijhal met
18 stallen, waarvan er acht verhuurd

Eigen bedrijf
was altijd al een
wens van mij

Loop
binnen...

Inge Coenen heeft binnen de
ruitersportwereld snel carrière gemaakt. De in 1982 in Grubbenvorst
geboren paardenliefhebster komt
uit een gezin waarin vaders hobby
paardrijden was. “Ik ben toen ook
besmet met dit virus. Al op jonge
leeftijd kreeg ik een pony en toen
ik 6 jaar oud was, mocht ik wedstrijden rijden. Pony’s werden
paarden en tijdens mijn middelbare
schoolopleiding wist ik al dat ik iets
met paarden wilde gaan doen”,
zegt Inge. Een schoolkeuze was
snel gemaakt en zij ging naar NHB
Deurne. NHB staat voor Nederlandse
Hippische Beroepsopleidingen. Het
eerste jaar volgde Inge Coenen
de sportklas en het tweede jaar
maakte zij de overstap naar de
Masterclass, een deeltijdopleiding
voor ruiters en amazones op nationaal niveau.

■

Opleiding gastvrouw/gastheer noodzakelijk

blijven
ongewijzigd.

Voor meer informatie bel met Dhr. Aerts.
Jan Leenders woonflair

Creatief Kwaliteit Lef
Team player
Leenders
Passie voorJan
het
vak

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

Jan Leenders Woonflair
Raadhuisstraat 120, 5981 BJ Panningen
T 077 307 33 77 - jan.leenders@hetnet.nl

Vijverlaan 2 5961 DJ Horst
T 077- 398 08 55

Binnen Jan Leenders

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

2a-4, 5801 BL Venray, Noord-Limburg
T +31 ( 0 ) 478 513 400, F +31 ( 0 ) 478 513 533
info@hotel-de-zwaan.nl, www.hotel-de-zwaan.nl
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15
VRAGEN
aan
Michelle
Douven
Mies&Flo
Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week
in ‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Column

Viva
la Spanja!
Het hele jaar hadden we hard
gewerkt om deze zomer lekker op
vakantie te gaan. Onderweg,
tijdens de lange busreis, droomden we over ons geweldige
appartement dat we al een half
jaar geleden kwijlend achter de
computer geboekt hadden.
Nadat we aangekomen waren
en de buschauffeur een flinke hernia
bezorgd hadden door onze volgepropte en dus zware koffers, liepen
we vermoeid richting ’het paradijs’.
We liepen een goedgebruinde
jongeman tegen het lijf en vroegen
hem waar we de sleutel konden
ophalen. Lichtelijk in paniek riepen
we wat Spaanse woorden die leken
op ‘señor’ en ‘hola’. Maar deze
wannabe Spanjaard bleek gewoon
oer-Hollands te zijn en haalde ons
meteen uit de illusie in een echt
Spaans dorpje te zijn. Iedereen sprak
namelijk gewoon Nederlands. De
Spaanse woordenboeken konden
dus mooi plaatsmaken voor een
paar nieuw gekochte killerheels,
dachten wij. O ja, hij vertelde er ook
nog even doodleuk bij dat we pas
aan het eind van de dag ons
appartement in konden. Stonden we
dan, in onze zeer charmante en
vooral warme busreis-outfit (dikke
trui, trainingsbroek en bijbehorende
wallen). Binnen één minuut lag het
zwembad bezaaid met kleren en
schoenen die wij in een razend
tempo uit de koffers gegrist hadden.
Onze bikini lag natuurlijk helemaal
onderin, die hadden we enthousiast
als eerste ingepakt!
Na een heerlijke dag vol
Spaanse zon mochten we eindelijk
ons appartement in. In ons
’geweldige’ appartement kwamen
we erachter dat drie van de vijf
lampen het niet deden, de koelkast
blank stond en tot overmaat van
ramp trokken we ook nog de klink
van de badkamerdeur eraf.
Natuurlijk trokken wij ons hier
verder niks van aan, we feestten
vrolijk verder.
Na een uitgebreide makeupsessie stonden wij tiptop en
hooggehakt klaar voor onze
kroegentocht. Na een uur konden
wij onze hoge hakken wel vervloeken, terwijl we nog vier discotheken
te gaan hadden. Om 6 uur ’s ochtends
keerden we strompelend en
kruipend terug naar ons bedje, wat
een avond! Na een kort nachtje
kwamen we er de volgende dag
achter dat onze pumps niet zo
geschikt zijn voor het Spaanse
uitgaansleven. We hadden zo’n pijn
aan onze voeten dat lopen nog maar
moeizaam ging. De avonden erna
schoten wij onze gemakkelijkste
slippers aan, mascara, glossje en
gaan met die banaan! Olé!
Mies&Flo

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Michelle Douven
17
Horst
Universiteit van Tilburg
Studie Rechten

Waar word jij later een talent in?
Ik wil graag rechten gaan studeren,
maar ik weet eigenlijk nog niet echt
wat ik daar dan mee ga doen, haha! Ik
hoop wel dat ik later een talent word
in het moeder zijn!
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Ik vind BSM (Bewegen, Sport en
Maatschappij)en gym de leukste vakken, omdat we daar lekker actief bezig
kunnen zijn en dat vind ik leuk. Engels
en Duits vind ik echt vreselijk, dat komt
vooral omdat ik niet gezegend ben met
een talent voor vreemde talen.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb niet echt één beste vriendin of
zo, maar ik heb een hele leuke vriendinnengroep met allemaal super goede en
stuk voor stuk bijzondere vriendinnen!

In het weekend ben jij te vinden in?
Op vrijdag ben ik eigenlijk altijd te
vinden in De Lange of Blok 10 in
Horst. En op zaterdag is het eigenlijk
altijd verschillend, het ligt er maar
net aan waar er iets leuks te doen
is. Haha, dit is natuurlijk een super
onorigineel antwoord, omdat iedereen
dit zegt, maar dit is ook voor bijna
iedereen zo!
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Dan staan er standaard een paar
flessen Spätlese bij ons op tafel. En
natuurlijk mag een grote bak chips ook
niet ontbreken. En soms staat er ook
nog ´n laptop bij voor ´n rondje ´Chat
Roulette´, haha!
Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Ik zou flink gaan shoppen met mijn
vriendinnen en dan aan het einde van
de dag nog gezellig een lekker hapje
gaan eten.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Ik heb ´n keer een hele gênante situatie

OPSLAG NODIG?

077 - 477 41 65

Tijdelijke opslag voor particulieren en
bedrijven in Horst & Baarlo

WWW.COXSELFSTORAGE.NL

meegemaakt. Tijdens de grote pauze
bij ons op school zat ik blijkbaar op
een kapotte stoel. Op ´n gegeven
moment hield de stoel het niet meer
en krakte door, dus toen lag ik daar te
kijken, midden in een overvolle aula,
op de grond.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Veel vriendinnen, mijn bikini en heel veel
goede zin! O ja, en ik moet toegeven, dat
ik ook echt niet zonder mijn telefoon kan.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Lasagne, het liefst zelfgemaakte! Of
een andere Italiaanse pasta.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In de zomer heb ik vaak jurkjes aan.
Maar het lekkerst voel ik me toch wel
altijd in een spijkerbroek met een shirtje.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Ik vind het leuk om te hockeyen,
dus daar besteed ik veel en graag
tijd aan. Maar de meeste tijd steek ik
toch wel in mijn sociale leven. Hier
steek ik ook het liefst tijd in, omdat

het met vrienden en vriendinnen
altijd gezellig is!
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Ik ben eigenlijk heel blij dat ik in Horst
woon. Ik hoef niet ver te fietsen tijdens
het uitgaan en dat soort dingen. Een
bioscoop zou trouwens wel leuk zijn,
als die er eentje komt!
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Ik vind ´n filmdrama altijd leuk, of zo´n
typische meidenfilm. Eigenlijk houd ik
wel van elk genre films, behalve sciencefiction, dat vind ik dan weer niet leuk.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Een rondje Horst, toeterend en zwaaiend naar iedereen die ik ken!
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Australië! Daar wil ik echt al super lang
´n keer naartoe. Ik zou ook graag een
wereldreis willen maken, het lijkt me
echt super om allemaal andere plekken
op de wereld te bewonderen.
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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

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

Oldtimerfestival
zo 1 augustus, 11.00 uur
Organisatie: V.C. De Oldtimers
Locatie: Kasteelpark ter Horst

Melderslo

Horst

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

Kerkdiensten
America
zondag

Broekhuizen

Open huis Sint
Lambertuskerk

Bier brouwen

Grubbenvorst

di 3 augustus, 10.00 uur
tot 12.00 uur
Locatie: St. Lambertuskerk

zo 1 augustus
Organisatie: Museum De Locht
Locatie: Museum De Locht

zaterdag

di 3 augustus, 9.00 uur
Locatie: centrum Horst

zondag

zaterdag

www.hallohorstaandemaas.nl

zondag

Tapijt - Vinyl - Binnenzonwering
Dichte trap bekleden incl. tapijt
en zijkanten voor e 275,- !!!

woensdag
donderdag
vrijdag

Woningstoffeerderij R. van den Broek
Gespecialiseerd in trapbekleding

(keuze uit meerdere kleuren en 5 jaar garantie)
Advies en verkoop bij u thuis is onze service.
Wij presenteren onze grote collectie wanneer het u uitkomt!

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

19.00

Heilige mis

09.45

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

www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl

Heilige mis

09.30

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Horst (Norbertus)
zaterdag
donderdag

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
Meerlo
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
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

zondag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag

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

Verloskundige zorg

Heilige mis

19.15

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

(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

Spoedgevallendienst
30 juli t/m 05 aug
Kiesmondzorg Velden
Margrietstraat 3, Velden
T 077 472 24 86

Heilige mis

Hegelsom

Venlo

Tandarts

10.00

Griendtsveen
zondag

Huisartsenpost

(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

Heilige mis

10.00

Broekhuizenvorst

zondag

Venray

Heilige mis

Honing in de keuken
zo 1 augustus,
14.00 tot 16.00 uur
Organisatie: ’t Zoemhukske
Locatie: Kasteelpark Ter Horst

Traditionele jaarmarkt

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

service 23

dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

VRIEZER
OPRUIMING INRUIL-ACTIE
LAAGSTE PRIJZEN

1

ACTIE

2

BESTE SERVICE!

Korting tot 60%

DE ALLERLAAGSTE PRIJZEN EN:
voor de inruilwaarde van uw oude vriezer ontvangt
u een waardevol voordeelpakket tot wel €100,-

GRATIS
VOORDEELPAKKET
OPKWALITEIT!

0
10

T

TOERE

599
499

ker

= toekomstze

399

he
3, etc
• Ongekende
(W), DivX, JPEG, MP
D, DVD-R(W) / +R
ProLogic II delby
• Speelt o.a. DV
Do
/
al
git
e Dolby Di
htige
• Geïntegreerd
eakers en krac
5 compacte sp
coder, inclusief
subwoofer.

GARANTIE
5
25

NIEUW!

599
499

L.

• No Frost = nooit meer ontdooien!
• Invriescapaciteit: 20 kilo / 24 uur.
• Maximale bewaartijd bij
stroomuitval: 24 uur.
• Max Space vrieslade =
tot 70% meer inhoud.
• Eenvoudige temperatuurinstelling.

GRATIS

L.

VOORDEELPAKKET
T.W.V.
bij inruil oude vriezer

€ 75,-

3JAAR

5

NO
FROST 599
Nooit meer ontdooien!

GARANTIE

EN

INTERN GEHEUG

699
599

499

* Informeer in de winkel. Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en
wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage.
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. tot 1 augustus 2010).

LCD - AUDIO - ELECTRO - COMPUTERS

22

TOPKWALITEIT
240 LITER NO FROST VRIESKAST

• No Frost = nooit meer ontdooien en geen rijpvorming! Royale 240 liter inhoud.
• 4-sterren vriesgedeelte voor langdurig bewaren.
• 8 bewaarvakken, eenvoudige bediening.

.

5L

€ 100,-

JAAR

GARANTIE

NO
FROST
Nooit meer ontdooien!

0L

1800

MET GRATIS
PARKETBORSTEL

199
159

225 LITER TOPKWALITEIT VRIESKAST

• Tijdgestuurde SuperFrost automaat.
• NO FROST = nooit meer ontdooien! Invriescapaciteit
in 24 uur: 18 kilo, bewaartijd bij storing: 43 uur.
• Energieklasse A+ = tot wel 25% zuiniger dan A-klasse!!

EENMALIGE
PARTIJ!

•
•
•
•

499
399

199
149

99 299

1800 WATT STOFZUIGER

Uitermate geschikt voor parket / laminaatvloer.
Hygiënische 3.5 liter stofzak.
Telescopische buis, uitermate wendbaar.
9 meter actieradius, stofzak vol indicatie.

350 LITER KOEL / VRIES COMBINATIE

• Zeer royaal 230 liter koelgedeelte, uitermate zuinige
energieklasse A! Max Space vriesladen bieden tot
70% meer ruimte!
• 4-sterren vriesgedeelte met 120 liter inhoud.
• Handig 2-in-1 draagplateau = ruimtebesparend.

Maandag vanaf 11.00 uur open.

HORST

Hoofdstraat 25
(weg rondom centrum)
voor aanbiedingen, accessoires en onderdelen:
kijk ook op www.maxwell.nl

HANDIGE KOELER

199
159

88

NAVIGATIESYSTEEM
WEST-EUROPA

99

• Geen compressor en daardoor zeer geluidsarm.
• Thermo elektrische koeling, instelbare temperatuur.
• Overzichtelijk indeling, zuinig in verbruik.

8.9 CM BEELDSCHERM

OP=OP!

999
899

699

WAANZINNIG!

WATT

GRATIS

VOORDEELPAKKET
T.W.V.
bij inruil oude vriezer

.

• 6th sense technologie: 30% sneller invriezen!
• Deksel met contragewicht voorkomt hard dichtslaan.
• Extra energiezuinige A+ klasse = tot wel 25%
zuiniger dan energieklasse A!

499

549

399 429

SUPERKRACHTIG!

HARDE SCHIJF

GB DDR2
• AMD Mobile
harde schijf, 3
processor, 320 GB
.
en
ug
he
ge
RAM intern
Crystal Eye
HD4200 video,
• ATI Radeon™
1 cardin5e
rd
ree
eg
webcam, geïnt
.
rm
he
sc
eld
be
reader, 15.6” HD

3

€ 75,-

JAAR

0
24

23

95

320 GB
3 GB

OTEBOOK M300
COMPLEETAthNlon
™ Dual-Core

GRATIS

VOORDEELPAKKET
T.W.V.
bij inruil oude vriezer

GARANTIE

TOPKWALITEIT 195 LITER
NO FROST VRIESKAST

L.

M
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5.1 HOME CIlde
we
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eid
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.

BEELDSCHERM

299

EXTRA GROTE 255 LITER VRIESKIST

179
139

15,6”

• Royaal 100 liter 4-sterren vriesgedeelte.
• 3 stevige vriesladen voorzien
van SmartFrost = 65% minder
rijpvorming! SuperFrost voor snel
en efﬁciënt invriezen.
• Bewaartijd bij storing: 26 uur,
energieklasse A.

JAAR

699
599

SYNN-LUX

200
WATT!

Inclusief
afstandsbediening

5

499
399

100 LITER VRIESKAST
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€ 100,-

bij inruil oude vriezer

bij inruil oude vriezer

599 549
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VOORDEELPAKKET
T.W.V.
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€ 49,-

GRATIS

L.

NO
FROST
Nooit meer ontdooien!

1400N
T
ASAUTOMAA
diening.
1400 TOEREN W

T.W.V.

L.

5
19

• Overzichtelijk 8.9 cm aanraakscherm, verbeterde
aanwijzingen voor afritten op de snelweg.
• Voorzien van 23 Europese landen op straatniveau, rijbaanbegeleiding: u mist nooit
meer een afslag.

GRATIS RETOUR HALEN
OUDE APPARATEN
Bij aankoop van een nieuw, apparaat, neemt Maxwell kostenloos uw
oude apparaat gelijktijdig mee retour, zodat ze milieuvriendelijk worden
gerecycled. De elektrohandel is echter wel wettelijk verplicht om u bij
aankoop een kleine verwijderingsbijdrage te laten betalen.
Informeer in de winkel.

Maandag open vanaf 11.00 uur.
Zaterdag open vanaf 9.00 uur.
Alle andere dagen open vanaf 9.30 uur.
Koopavond volgens plaatselijk gebruik.

Kijk ook op www.maxwell.nl

m280710

ACTIE

