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Budget

Wonen Slapen Werken Koken
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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Bijna 60.000 bezoekers hebben het afgelopen
weekend Lottum bezocht tijdens de elfde editie van
het Rozenfestival. Daarmee werd een bezoekersrecord gevestigd. Nooit eerder werd het rozendorp door
zoveel mensen bezocht in iets meer dan drie dagen.

Gemeenten Noord-Limburg
samen in aanpak alcoholmisbruik
Gemeentes in Noord-Limburg gaan samenwerken om overmatig
drankgebruik onder jongeren tegen te gaan. De gemeente Horst aan de
Maas neemt het voortouw in deze samenwerking.
De gemeenten hebben ieder hun
eigen aanpak van het probleem en
volgens een woordvoerder van de
gemeente Horst aan de Maas blijft dat
ook zo. Ze gaan echter meer samenwerken op het gebied van veiligheid
en gezondheid, meldt de woordvoerder aan Dagblad de Limburger.
De gemeente denkt hierbij aan
het realiseren van alcoholvrije omgevingen op scholen en bij evenementen, zoals schoolfeestjes. Ook moeten
jongeren zelf voorlichting gaan geven
over de gevolgen van drankmisbruik.
De samenwerkende gemeenten

hopen met de integrale aanpak
op subsidie van kennisorganisatie
ZonMw in Den Haag. Het project zit
bij de laatste dertien kandidaten,
waarvan er uiteindelijk negen in aanmerking komen voor de subsidie.
Eerder dit jaar kwam de gemeente Horst aan de Maas met een
strijdplan tegen misbruik in de zogenaamde zuipketen. Onder de noemer
van het project Lekker Friz wil de
gemeente een beter zicht krijgen op
het aantal zuipketen en de eigenaren
van de keten wijzen op zaken als
gezondheid en brandveiligheid.

Rozenfestival-voorzitter Theo
Verheggen spreekt dan ook van
een geslaagd festival. “Ondanks de
regenbuitjes van met name zondag
bleven de mensen toestromen. Nog
niet alle gegevens zijn verwerkt maar
het aantal bezoekers ligt dichter bij de
60.000 dan 55.000, dat is inmiddels
wel duidelijk.” Met dat aantal zit het
tweejaarlijkse evenement ook zo’n
beetje aan het maximaal haalbare.
“Het moet voor iedereen leuk blijven.
Dat bezoekers soms wat lang voor de
kassa’s stonden is gewoonweg niet te
voorkomen”, aldus Verheggen.

Het moet voor
iedereen leuk blijven
Volgens de organisatie was er met
name op de openingsavond van het
festival, vorige week vrijdag, al meer
belangstelling dan in voorgaande jaren.
“De rozen zien er dan op z’n mooist uit
en dat willen de bezoekers zien. Maar
ook op zaterdag, zondag en maandag
kwamen rozenliefhebbers vanuit alle
windstreken naar het rozendorp”, kijkt
de voorzitter terug.
Wie een blik op de parkeerplaatsen wierp, kon met eigen ogen zien

dat de voorzitter gelijk had. Bussen en
auto’s met kentekenplaten uit België,
Duitsland en Frankrijk stonden zij aan zij
op de tijdelijke parkeerplaatsen. Meer
dan 120 bussen uit de Euregio deden
Lottum het afgelopen weekend aan.
Ondanks de grote drukte leidde
dit vrijwel nergens tot problemen.
Verheggen: “Er was voldoende parkeergelegenheid en mensen op het
festivalterrein schuifelden keurig over
het terrein. Maar met drie hoofdingangen ontkom je niet aan het feit
dat bezoekersstromen zich kruisen en
daar wil het dan wel eens vastlopen.
Een vaste looproute aangeven kan wel
maar mensen bepalen uiteindelijk toch
zelf hoe ze lopen.”
Raken ouders hun kinderen wel
eens kwijt op een festival, in Lottum
deed zich een soortgelijk voorval voor
maar dan met een bejaarde dame uit
Duitsland. Zij was de weg kwijt na een
bezoekje aan het toilet. Haar gezelschap was doorgelopen naar de parkeerplaats. De dame in kwestie raakte
enigszins overstuur en wist niet meer
op welke parkeerplaats ze moest zijn.
Gezeten op een minitractor werd ze
door de organisatie van de ene naar de
andere parkeergelegenheid gereden

tot ze de bus waarmee ze gekomen
was had gevonden. Via het secretariaat
werd omgeroepen dat de bejaarde
Duitse daar stond te wachten.
“Tja, zulke dingen gebeuren gewoon
en dan proberen we dat praktisch op
te lossen”, aldus Theo Verheggen.

Wie wordt de
nieuwe eigenaar
van het kasteel?
De organisatie van het rozenfestival had ‘Een Koninkrijk van Rozen’ als
thema uitgekozen. Een thema waarvan
door de makers van mozaïeken en
objecten dankbaar gebruik werd gemaakt. Voor die gelegenheid had het
rozendorp het kasteel van het Beeselse
Draaksteken overgenomen. Het bijna
twaalf meter hoge bouwwerk gaat niet
verloren. Er hebben zich twee ondernemers gemeld die het kasteel willen
overnemen. Daarbij is wel overeengekomen dat het rozendorp delen van het
kasteel mag gebruiken bij toekomstige
Rozenfestivals. Wie het immens grote
kasteel overneemt, wil Verheggen nog
niet zeggen. “Maar het blijft in Horst
aan de Maas”, aldus de voorzitter.
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Elke maandag bloed
prikken in
Swolgen
Met ingang van maandag 6
september kunnen inwoners van
Swolgen in parochieel ontmoetingscentrum ‘Pastoorsweike’ aan de
Bosweg 5 in Swolgen bloed laten
prikken. Het ‘prikpunt’ is open van
09.00 tot 09.15 uur.
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Inspraakavond cliënten thuiszorg
Thuiszorgorganisatie Proteion houdt op 28 oktober in Museum de
Kantfabriek in Horst een cliëntenpanel. Als cliënten de directeur van
Proteion zouden zijn, wat zouden ze dan verbeteren aan de zorgverlening?
Dat is de vraag die centraal staat tijdens de bijeenkomst.
De thuiszorgorganisatie in
Noord- en Midden-Limburg houdt
jaarlijks een cliëntenpanel om de
wensen en meningen te peilen van
haar cliënten. “Wij streven ernaar om
de zorgverlening zo goed mogelijk
te laten aansluiten op de wensen

van onze cliënten”, vertelt Janneke
Appeldoorn van Proteion Thuiszorg.
“Het cliëntenpanel is een van de
middelen waarmee we een beeld
vormen van wat zij belangrijk vinden. Onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider gaan we een

middag met elkaar in gesprek over
mogelijke verbeteringen in onze
zorgverlening.”
Het panel is niet alleen voor cliënten van de thuiszorgorganisatie, maar
ook voor mantelzorgers. Janneke
Appeldoorn: “Er zijn nog enkele plekken beschikbaar in het panel. Cliënten
of mantelzorgers van Proteion
Thuiszorg die verpleging of verzorging
krijgen en mee willen doen, kunnen
zich bij ons aanmelden.”

Tijdens de middag krijgen de
deelnemers ook een rondleiding door
Museum de Kantfabriek. De reiskosten worden vergoed en voor mensen
die slecht ter been zijn wordt speciaal vervoer verzorgd. Aanmelden kan
bij Janneke Appeldoorn op
088 850 00 00 of met de voorzitter
van de cliëntenraad, mevrouw
H. Knippenbergh via 077 398 80 59
of 06 12 56 39 90. Aanmelden kan
nog tot en met 13 september.

Samenwerkingsverband Floriade en rozendorp Lottum
Tijdens een speciale bijeenkomst op het Rozenfestival
werd vorige week zaterdag een
samenwerkingsovereenkomst
ondertekend tussen rozendorp Lottum en de Floriade. De
samenwerkingsovereenkomst
houdt in dat zowel de Floriade
2012 als ook rozendorp Lottum
elkaar daar versterken waar
mogelijk is. Zo verzorgt het
rozendorp een inzegening op
de Floriade van april tot oktober
2012. Daarnaast worden er tijdens de Week van de Roos extra
activiteiten georganiseerd.
Namens Horst aan de Maas
zette burgemeester Van Rooij een
handtekening, Paul Beck namens
de Floriade en Theo Verheggen
voor rozendorp Lottum.

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van GCH media BV
en verschijnt elke donderdag in
de gemeente Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren

Postadres
Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 56
F 077 396 13 55
E info@hallohorstaandemaas.nl
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
(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
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Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Advertentie
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advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Hayke Pouwels
T 06 30 71 51 14
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E dorothe@hallohorstaandemaas.nl
Verspreiding
Laurent Smedts
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Website
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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.

De ondertekening werd hand over hand bezegeld

Jans, Teus en Jet
hebben een broertje!

Mies
Sevenum, 6 augustus
Zoon van
Pieter en Loes
Everts-Willemssen
Frankrijkweg 19
5975 PC Sevenum

Alle Potten, Betonbeelden en cadeau
artikelen 50% KORTING
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat
41, Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Te koop: voor vrijdag en zaterdag koffieboeketjes à € 2,-. Veldboeketten op
bestelling. Fam. Klomp, Nieuwe Peeldijk 35
America. Tel. 077 464 13 80.
Zomermassages
Een verfrissende rug- of voetmassage
voor een zonnig prijsje; € 25,-. May
Proosten, Horst. Tel.: (077) 3986114.
Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten

Geboren 7 augustus 2010
Zoon van
Joep Everts en Sharon Joosten
en broertje van Chrissy
Maasbreeseweg 100
5975 PG Sevenum

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06- 22 67 65 05
GEVRAAGD ROMMELMARKT GOEDEREN
Voor de rommelmarkt van de muziekvereniging te Melderslo op vrijdag 20
augustus aanstaande.
Op vrijdagochtend 20 augustus kunt
u zelf spullen afgeven bij de feesttent
nabij de kerk in Melderslo.
Steigerhout en Teakhout meubels
voor binnen en buiten. Nu 10% korting
Blaktweg 69, Melderslo. 06-51931838
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl

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

KWIK-REP

Kleurentherapie
Kies je eigen, unieke kleuren. Kruiden,
aroma’s en kristalenergieën in een
flesje samengebracht. Elke zaterdagmiddag open huis 15.00 tot 17.00 uur.
Info en miniconsulten: May Proosten,
Horst. 077-3986114.
Gevonden: zakhorloge
Op zaterdagavond heb ik op de Horsterdijk
lopend vanaf de parkeerplaats naar het
Rozenfestival een zakhorloge gevonden van
het merk Palerma met op de achterzijde
“PL.COLLEGA’S LICOM” erin gegraveerd. Ook
staat er een datum op.
De rechtmatige eigenaar kan contact opnemen met: Theo Kampschoer te Nuenen
telefoonnummer 040-2831465.

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

www.kwik-rep.nl
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Brand in woning Griendtsveen

Croissantjes ,
die geven het
vakantie gevoel!

HORST • MAASBREE

Foto: Brandweer Deurne

In een woning aan In de
Paardestal in Griendtsveen is zaterdagavond brand uitgebroken. De brand
ontstond rond 18.00 uur in de keuken
van de woning, waar de vlam in de
pan sloeg. Het vuur verspreidde zich
via de afzuigkap en een lichtstraat

over de rest van de woning. De keuken en een bovenliggende slaapkamer
zijn compleet verwoest. In de rest van
het huis is fikse rook- en waterschade.
De bewoners konden zich op tijd in
veiligheid brengen, niemand raakte
gewond. Het huis is onbewoonbaar

Maatschappelijk werk op
scholen Horst aan de Maas
De basisscholen in de gemeente
Horst aan de Maas krijgen vanaf het
nieuwe schooljaar een schoolmaatschappelijk werker. Hierdoor moeten problemen met kinderen en gezinnen eerder worden gesignaleerd.
Vaak wordt pas hulp ingeschakeld
als een probleem escaleert.
De maatschappelijk werker
komt eens in de twee weken langs

op de basisschool voor een spreekuur. Daarin krijgen kinderen, ouders
en leerkrachten de mogelijkheid om
problemen te melden of voor vragen. Afgelopen schooljaar was er op
de Mariaschool in Tienray, Meuleveld
in Horst en De Samensprong in
Grubbenvorst al een maatschappelijk
werker actief. De resulaten van deze
proef waren positief.

Horstenaar mishandeld in Venlo
Een 44-jarige man uit Horst is op zaterdagmiddag mishandeld door drie
andere mannen. De man stond te wachten voor een verkeerslicht op de
Eindhovenseweg in Venlo toen hij door de mannen uit zijn auto werd getrokken.
Het slachtoffer werd geschopt en geslagen, waarna het drietal wegreed in de
richting van Horst over de A73. De politie Limburg-Noord is op zoek naar getuigen die achter de stilstaande personenauto van het slachtoffer stonden.

verklaard en de bewoners zijn inmiddels elders ondergebracht.
De brand werd geblust door de
korpsen van Deurne en Horst, die
wisten te voorkomen dat de brand
zou overslaan op de aangrenzende
woningen.

Landenthema
bij BSO
De centra voor buitenschoolse opvang De Bende en De Ark
houden in de schoolvakantie het
thema ‘landen’.
Iedere week van de zomervakantie staat een ander land
centraal dat dient als uitgangspunt
voor allerlei activiteiten in de
buitenschoolse opvang. Aan het
begin van de vakantie krijgen
kinderen een paspoort. Gedurende
de vakantie krijgen ze stempels
op hun reis door de verschillende
landen. De kinderen gaan onder
andere op bezoek in Amerika, waar
ze een heuse Hollywood-film gaan
maken. Ook worden er in
Nederland Oudhollandse spelen
het maashotel
georganiseerd en gaan de kinderen
Cuisine de la Meuse
het maashotel
op bezoek bij een boerderij. In de
de de
la Meuse
De herfst doet de bomen en struikenCuisine
kleuren,
kachel kan weer aan. Ook dit seizoen kent
Chinese week worden er Chinese
zijn hoogtepunten. Wat te denken van fazant met ouderwetse zuurkool of een heerlijk stuk
De herfsthertegebraad
doet de bomen
envroeg
struiken
kanveranderen
weer aan.
Ook en
ditkleur:
seizoen kent
met een
winterskleuren,
garnituur. de
Ookkachel
de wijnen
van smaak
vliegers gemaakt. Andere
diep rood enWat
vol, uit
Spanje
en Italië,
rijk assortiment
vult onzeofwijnkaart.
zijn hoogtepunten.
te Frankrijk,
denken van
fazant
meteenouderwetse
zuurkool
een heerlijk stuk
activiteiten zijn koken, het spelen
u culinairOok
verwennen!
hertegebraad met een vroeg winters Laat
garnituur.
de wijnen veranderen van smaak en kleur:
van een quiz en een bezoek aan
diep rood en vol, Veerweg
uit Frankrijk,
Spanje
en
Italië,
een
rijk assortiment vult onze wijnkaart.
9-11 5872 AE Broekhuizen (Gemeente Horst aan de Maas)
een drive-inbioscoop.
Laat
culinair
verwennen!
telefoon +31 (0)77 463 21 14 telefax
+31 u
(0)77
463 28 67
info@hetmaashotel.nl www.hetmaashotel.nl

‘genieten aan de Maas’

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

Hulp bij opbouw Rozenfestival

Burgemeester Kees van Rooij en
raadslid Eric Brouwers steken rozen in

In het kader van kennismaking
bracht burgemeester Kees van Rooij
vorige week donderdag een bezoek
aan Lottum. Omdat de gemeenteraad
veel nieuwe leden heeft, wil de burgemeester elke kern van Horst aan de
Maas bezoeken en met een raadslid
op pad gaan. Niet alleen om te zien of
te horen wat er leeft onder de mensen maar ook om de handen uit de
mouwen te steken. Vorige week was
Lottum aan de beurt en samen met
raadslid Eric Brouwers hielp Van Rooij
bij de opbouwwerkzaamheden van
het Rozenfestival. Daarbij schuwde de
burgervader het leggen van grasmatten en het insteken van rozen niet.

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

04

nieuws

12
08

Bezoekers over het Rozenfestival in Lottum

’Wunderbar und fabelhaft schön’
Onze HALLO-verslaggever peilde onder de bezoekers aan het Rozenfestival in Lottum de meningen over wat hen
geboden werd. Daarbij werd zijn Duits op de proef gesteld want heel veel oosterburen wisten de weg naar het
rozendorp te vinden.

Wieteke van Dort in gesprek met
voorzitter rozendorp Theo Verheggen
Petra en Johannes Kling uit
Düsseldorf waren afgelopen zondagochtend al vroeg vertrokken met de
auto richting Lottum. Slagregens en
hoosbuien trotserend, want het regende die ochtend stevig in Nordrhein
Westfalen. “We hadden van vrienden
gehoord hoe mooi het Rozenfestival
wel niet moest zijn. Er stond een artikel in de Rheinische Post en via de site
hebben we de nodige informatie weten te vinden. Wij zijn echte rozenliefhebbers maar wisten tot vorige week
niet dat er zoiets als een Rozenfestival
was. Is Lottum echt maar een dorpje
met tweeduizend inwoners? Hoe
krijgen jullie dit elke twee jaar voor elkaar? ”Wunderbar und fabelhaft schön.
Und die Rosenköningin, mein Gott, wie
im Märchen”, zegt de Düsseldorfse. Zij
vertolkte de mening van de vele Duitse
bezoekers aan het Rozenfestival.

Een echtpaar uit Münster was met
een bus vanuit de Duitse stad naar
Lottum gekomen. “Wir kommen in
2012 wieder, ihr verdient ein ganz
großes Kompliment”, zegt de man
en haast zich naar zijn echtgenote,
die zich met een rozenplant een weg
baant door de menigte.

Plensbuien weerhouden bezoekers
niet om naar
Lottum te komen
Waren er dan ook (bekende)
Nederlanders op de rozenpracht
afgekomen? Zeker wel, zo was
Wieteke van Dort twee dagen te
vinden op het festivalterrein. Zij was
er op uitnodiging van filmproducent

Wim Wijnhoven uit Blitterswijck. “Ik
had wel al van Lottum als rozendorp
gehoord en enkele promofilms over
het festival gezien bij Wim. Toen
de entreebewijzen ook online te
bestellen waren, heb ik dat meteen
gedaan. Volgens de voorzitter van
het Rozenfestival was ik ongeveer de
eerste die daar gebruik van maakte.
Toen ik zondag vanuit Den Haag per
trein richting Limburg reisde, kwam ik
halverwege de trip tot de ontdekking
dat mijn entreekaarten nog op het
prikbord hingen. Gelukkig was een
telefoontje naar de organisatie voldoende en mochten we het festivalterrein op.” Wieteke keek haar ogen
uit en was vol lof. “Mijn hemel wat is
dit mooi, ongelooflijk dat dit slechts
voor enkele dagen is opgebouwd.
Wat een werk moet dat geweest zijn
en allemaal door vrijwilligers gedaan?

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.

Petje af hoor, maar ik moet nu verder
want ik wil de rozenkoningin ook nog
even zien”, verontschuldigt ze zich.
Maandagmiddag kwam ook
gedeputeerde Bert Kersten een
kijkje nemen in Lottum. De afgevaardigde van de provincie Limburg
moest zaterdag tijdens een officiële
bijeenkomst verstek laten gaan
wegens ziekte. “Dat is overmacht,
zoiets overkomt je gewoon.” Kersten
is onder de indruk van hetgeen hij in
het rozendorp ziet. “Dit is iets waar
heel Lottum trots op mag zijn. Nee,
waar heel Limburg trots op mag zijn.
In één woord geweldig”, aldus de
gedeputeerde.
De familie Van der Velden uit
Eindhoven vindt het Rozenfestival
fantastisch. “Alleen jammer dat bij
de rozen niet een bordje staat om
welke rozen het gaat. Misschien een
tip voor de organisatie want ik zou
best willen weten waar ik die rozen
kan kopen”, zegt mevrouw Van der
Velden. Een opmerking die door
meerdere bezoekers wordt geplaatst.
Waren er dan geen negatieve reacties? Jawel hoor, de meest gehoorde
was wel: “De buien van zondag, maar
daar kunnen jullie niets aan doen.”

Wir kommen
wieder in 2012
Opmerkelijk was wel dat ondanks
de regen op zondag veel bezoekers
op het festivalterrein bleven. “Ach,
je kunt niet alles regelen, zeker het
weer niet”, zegt de Duitse Hanni
Leuken uit Walbeck. “Wij wilden per
fiets naar Lottum komen maar hebben rechtsomkeer gemaakt en de
auto genomen. Het zijn slechts buien
en die waaien wel over”, aldus de
Walbeckse. “Tot over twee jaar”, roept
ze nog na, om vervolgens het veerpont naar Lomm te nemen, zurück zur
Heimat, inclusief een bos, hoe kan het
ook anders, Lottumse rozen!

Ronde miss
bij MTBstreetrace
Winnaars van de MTBstreetrace in Melderslo zullen
zaterdag 21 augustus worden
gehuldigd door Laureen
Vlashof. De ‘ronde miss’ uit
Lottum is bekend geworden
door haar nominatie voor de
Miss Benelux-verkiezingen in
2011. De Pulse MTB-streetrace
wordt georganiseerd door het
Limburg Express Cycling Team
als voorprogramma voor de
Melderslose Kennedymars.
Meer informatie is te vinden
op www.mtbstreetrace.nl.

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

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

€ 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.

Plaatsingsdatum:

=€

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!
Ruud Verhaegh • Middelreuvelt 15, 5971 DE Grubbenvorst
Telefoon 06-15 01 25 29 • www.verhaegh-co.nl
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Rozenkoningin steelt harten
bezoekers Rozenfestival
Rozenkoningin Rosalinde (alias Jessy van de Ven) heeft de harten van tienduizenden bezoekers gestolen
tijdens de elfde editie van het Rozenfestival. Tijdens het toneelstuk op het Koninginneplein en de voltrekking van
het ‘koninklijk huwelijk’ in de kerk, werd door menigeen een traantje weggepinkt. Rozendorp Lottum heeft het
sprookje neergezet zoals bezoekers aan het festival zich dit wensten, met een happy end!

mooi
haar

Steenstraat 12, Horst
T 077 398 64 66

dennis
goede smaak
is een
vorm van liefde

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

Jacob Merlostraat 6
5961 AB Horst

* m.u.v. buitenlands gedistilleerd

t 077 374 41 94

Actie loopt t/m 31 augustus 2010

e info@chitaniedennis.nl

Vooraf reserveren gewenst.

w www.chitaniedennis.nl

Het verhaal van Rosalinde werd op koninklijke wijze vertolkt
door amateurspelers uit Lottum en omstreken.
Lottum had veertig jaar geleden
met Angela Thielen voor het laatst een
rozenkoningin. De twee ‘hoogheden’
openden vorige week vrijdag het
festival op een groots kasteel op het
‘Koninginneplein’ nabij de Maas. Exrozenkoningin Angela overhandigde de
nieuwe rozenkoningin de sleutel van
het kasteel en opende daarmee op
symbolische wijze het Rozenfestival.

Opvoering toneelstuk
Rosalinde is schot
in de roos
Maar liefst zes keer trouwde
Rosalinde (Jessy van de Ven) met haar
prins, een plaatselijke kweker. Het
toneelgezelschap bestond uit 34 personen en bracht het sprookje tweemaal
daags, op zaterdag, zondag en maandag tot leven in een tien minuten
durende voorstelling bij het kasteel.
Daarna trok het gezelschap voorafgegaan door herauten naar de kerk waar
Rosalinde in het huwelijk trad met
haar prins. En zoals in alle sprookjes
leefden ze nog lang en gelukkig. De
toneelvoorstelling stond onder regie
van Marion Pingen uit Velden.
Voorzitter van rozendorp Lottum,
Theo Verheggen: “Ongelooflijk hoe
bezoekers reageerden op dit sprookje.
Ondanks de overbevolkte wegen op
het festivalterrein weken de mensen
opzij en begonnen spontaan te applaudisseren toen de Koninklijke stoet naar
de kerk trok. Eerlijk gezegd, twijfelde
ik in eerste instantie wel een beetje of
we vanuit het Koninginneplein naar de

kerk moesten trekken. Maar zelfs in de
kerk verliep alles naar wens ondanks
het feit dat niet iedereen een zitplaats
kon bemachtigen. Het sprookje was
een schot in de roos.”
Dat het uitgebeelde sprookje
zoveel teweeg zou brengen, had
niemand verwacht. Duizenden mensen
wilden met de rozenkoningin op
de foto. De rozenkoningin en haar
gemaal bleven daarbij rotsvast in hun
koninklijke rol. Dat gold ook voor alle
andere deelnemende acteurs, allemaal
mensen uit Lottum en omgeving
die toneelspelen als hobby hebben.
Regisseuse Marion Pingen volgde het
gezelschap op gepaste afstand en genoot zichtbaar, elke voorstelling weer.
Voor wie de voorstelling van
Rosalinde niet heeft kunnen bijwonen
in het kort het verhaal.

Sprookje van rozenkoningin veroverde
vele harten
Lang geleden woonde in een
prachtig kasteel in het plaatsje Lottum
een prinses, Rosalinde genaamd.
Dagelijks was ze in de weer met het
kweken en verzorgen van de mooiste
rozen, die in geurende rozenperken
rondom haar kasteel groeiden. In
Lottum werd Rosalinde dan ook de
Rozenkoningin genoemd. Op een dag
kwam haar tuinman opgewonden
naar haar toe en vertelde Rosalinde
dat er in één van haar rozenperken
plotseling een bijzondere roos groeide.
Toen Rosalinde het met eigen ogen

aanschouwde, wist ze niet wat ze zag:
tussen de door haar gekweekte rozen
stond één enkele prachtige roos, die
Rosalinde niet kende.

Lottumse kweker
trouwt met Rosalinde
Hoe was dit mogelijk? Hofdame
Sophia wist wel raad: zij kende een
waarzegster, Madame Mystère, die dit
raadsel vast en zeker kon oplossen. Zo
gezegd zo gedaan; Madame Mystère
werd op het kasteel ontboden en
keek in haar glazen bol…. “Een man
die van u houdt, koningin Rosalinde,
heeft deze roos geplant om zo zijn
liefde voor u kenbaar te maken.” Maar
Madame Mystère kon niet zien wie die
man was. Echter, de naam van deze
bijzondere roos had ze wel gezien.
Hofdame Sophia was opgetogen:
dit was dé kans voor Rosalinde om
de man van haar dromen te vinden!
Rosalinde nam daarop een besluit;
tijdens een groots feest ter ere van de
roos, zou elke man die beweerde de
roos te hebben geplant om haar hand
mogen vragen. Alleen de man die de
juiste naam van de roos wist te noemen, zou ook daadwerkelijk haar echtgenoot worden. En zo geschiedde. Van
heinde en verre kwamen mensen om
de schitterende rozen van Rosalinde
tijdens het feest te bewonderen. Er
kwamen ook drie mannen, die zeiden
de naam van de roos te kennen: een
rijke handelaar, een avontuurlijke
reiziger en een plaatselijke kweker. En
het laat zich raden met wie Rosalinde
in het huwelijk trad…

I.v.m. vakantie
gesloten van 15 augustus
tot 6 september
www.swartwit.info
swartwit@home.nl

U kunt bij ons o.a terecht voor:
l microdermabrasie
l diverse gezichtsbehandelingen
l defenitieve ontharing met de
LHE methode
Uw specialist in huid- en voetverzorging
Ingrid Voesten-Horstermans
Kerkveld 25, Swolgen . T (0478) 698212

Gezinszak frites
met 2 kroketten
en twee frikadellen


95

7,

Kijkt u ook eens op
www.hethukske.nl
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Echtpaar uit Oss vind gras op een camping het mooist

HALLO op bezoek
bij camping ’t Karrewiel in Meerlo
Deze week is onze HALLO-verslaggever op bezoek bij camping ’t Karrewiel in Meerlo en ontmoet daar het
echtpaar Riny en Riky van Uden uit Oss. Ze hebben hun caravan met voortent opgezet op een grasveld nabij de
ingang van het terrein. Het Brabantse stel zit aan een tafeltje en drinkt gemoedelijk een biertje. Omdat het die dag
warm was, is het stel gekleed zoals gebruikelijk is op een warme vakantiedag, zij in badpak en hij in zwembroek.
Vriendelijk en spontaan vertellen zijn over hun vakantieplekje in Meerlo en waarom zij relatief zo dicht bij huis hun
vakantie doorbrengen.

Riky en Riny van Uden
zochten het dit jaar dichter bij huis
Voor Riny (56) en Riky (51) van
Uden stond al vroeg vast dat ze niet
ver van huis hun vakantie zouden
doorbrengen. Riky: “Dat heeft te
maken met onze kinderen. We hebben
twee kinderen, Antwan (31) die in
Nieuw-Bergen woont en Regina (33)
die in Oss woont. Omdat mijn vader
onlangs streptokokken had en onze
zoon Antwan buikvliesontsteking
wilden we in de buurt blijven. Normaal
gesproken zouden we naar Duitsland
gaan en in de omgeving van Freiburg
onze vakantie doorbrengen.”

We wilden dicht bij
huis op vakantie
Eerdere jaren reed het stel vaker
naar Italië maar dat zelf rijden bleek
toch wel vermoeiend. “We zochten

het wat dichter bij huis en brachten
de laatste jaren onze vakantie in
Duitsland door. Maar omdat onze zoon
onlangs buikvliesontsteking kreeg,
wilden we in de buurt blijven. Via een
campingboekje zijn we aan het adres
in Meerlo gekomen en al vrij snel
besloten we om daar naar toe te gaan
omdat er nog een plekje vrij was. In
principe blijven we hier tot ongeveer
half augustus”, zegt Riny.
Het echtpaar Van Uden was blij
verrast toen ze in Meerlo aankwamen.
“We kregen een ruime plek en ook
nog eens op echt gras. Op de meeste
campings is alleen nog maar zand
omdat dat gemakkelijker is in onderhoud”, lacht Riky. Het echtpaar houdt
niet van plannen en zien wel wat de
dag hen brengt. “We zijn al naar de
markt in Horst geweest, hebben de

forellenvijver in Blitterswijck bezocht
en zijn naar Tienray geweest.”

Jullie zijn veel
rustiger en kalmer,
bij ons heerst hectiek
”Verder hebben we nog enkele
kampeerwinkels bezocht en willen we
nog naar de sfeermarkt in Arcen. Weet
je, er is genoeg te zien en te beleven
in jullie regio, als je maar rondkijkt
of vraagt. We worden door gasten
op de camping regelmatig getipt op
interessante evenementen in de regio
en daar maken we dan handig gebruik
van”, aldus Riny van Uden.
Het Brabantse stel houdt van
warmte en zon. En als het al een keer
regent, vervelen ze zich zeker niet.

Wij zijn op zoek naar een keukenassistent (ca. 32 uur)
Verder zoeken wij ook nog medewerkers

in de bediening (parttime)

Interesse in één van deze functies? Neem dan contact met ons op.

Antraciet grijs
Oranje/geel
* Pantone 433 U, 100%
* Pantone 116 U, 100%
* C = 33%, MCarla
= 3%, en
Y =Mark
0% enDoornkamp
K = 95%
*
C =5872
0%, M
16%, Y = 100% en K = 0%
Veerweg 15,
AE= Broekhuizen
* R = 22, G = 39 en B = 50
* R = 225, G = 210 en B = 0

tel. 077-4631444 - fax 077-4631777 - info@maaspaviljoen.nl - www.maaspaviljoen.nl

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

“Dan lezen we een boek of kaarten we
een potje. Maak je geen zorgen om
ons, wij amuseren ons wel”, lacht Riky.

Van douchemuntjes
hadden wij nog nooit
gehoord
Op de vraag wat zij van de streek
vinden, heeft het echtpaar uit Oss een
uitgesproken mening. “De mensen hier
zijn veel kalmer en rustiger dan bij ons.
Jullie zijn veel minder gehaast, bij ons
gaat het er veel hectischer aan toe en
zijn de mensen altijd maar druk, druk,
druk. Waarschijnlijk zit dat kalme en
rustige in de genen van de NoordLimburgers”, merkt Riny op.
Over camping ’t Karrewiel is het
echtpaar positief al was het gebruik
van douchemuntjes hen vreemd. “Dat
systeem kenden wij niet maar als je
eenmaal weet hoe het werkt is daar
niks mis mee. Voor de rest ziet de
camping er prima uit. Soms eten we
hier in het restaurant en soms koken
we zelf. Er is bovendien een leuk bruin
cafeetje waar je altijd bruikbare tips
opvangt. Het enige wat we hier wel
missen is een winkeltje, maar goed,
die zijn er in de omliggende dorpen
wel”, aldus Riky.
Om op de hoogte te blijven van
het landelijke nieuws koopt het stel
geregeld de Telegraaf. Voor het lokale
nieuws maken ze gebruik van de radio.
Ontspannen en genietend van de
zomerzon komen Riky en Riny tot de
conclusie dat Brabanders en Limburgers
elkaar wel liggen. “Dat gaat altijd goed

samen. Het is gewoon een kwestie van
aanpassen en iedereen in z’n waarde
laten.” Even later komen de buren het
terrein op rijden. Riny: “Ze waren de
tent aan het opzetten maar dat lukte
niet naar behoren. Ze waren een en
ander vergeten en moesten naar een
kampeerwinkel om wat spullen bij te
halen. Ik heb hen advies gegeven over
wat ze nodig hadden en nu zal het wel
lukken. Ach, je moet elkaar ook helpen
in nood nietwaar?” De buurman roept
en daarmee wordt ook het interview
beëindigd.

Jammer dat er
geen winkeltje is
Er is werk aan de winkel. “Houdoe
en bedankt en sturen jullie ons ook
een exemplaar van HALLO op?”

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
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Paardenmelkerij
‘t Vöske in Meterik
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 paardenmelkerij ‘t Vöske in Meterik.

Japanse sferen

in Kasteeltuinen Arcen

In opmars naar de Holland Koi Show worden bezoekers van
15 t/m 22 augustus getrakteerd op verrassende Japanse activiteiten.
Genieten van een opera in de Oosterse tuinen of loop één van
onze elegante geisha’s tegen het lijf tijdens deze dagen!
Dagelijks open van 9.30 uur tot 18.00 uur.
Kijk voor meer informatie over de Japanse week en de
Holland Koi Show op www.kasteeltuinen.nl

voor kleine genieters met grote honger!

Familie-resTauraNT
Voor kleine genieters met grote honger!
v o o r k l e i n e g e nwww.kleinvolk.nl
ieters met grote honger!

Bar-feestzaal
Feesten, partijen, vergaderingen,
bruiloften in goede handen.
www.patershof.nl

voor kleine genieters met grote honger!

Zo’n tien jaar geleden werd in
Meterik het idee geboren om een
paardenmelkerij te beginnen. Om dit
te verwezenlijken werd een voormalig varkensbedrijf in zijn geheel
verbouwd. De varkensstal werd
omgebouwd tot manege waar de
paarden in de winter en bij slecht weer
binnen kunnen rondlopen. Een andere
stal werd eveneens verbouwd, daar
bevinden zich nu de kantine, keuken,
toiletten en de melkstal van paardenmelkerij ’t Vöske.
Op het bedrijf worden voornamelijk
Haflingers gehouden. Dat zijn paarden
die van oorsprong uit Tirol komen. De
Haflinger is een werklustig paard met
veel kracht en uithoudingsvermogen
en met een lief karakter. Bij paardenmelkerij ’t Vöske worden ze vier keer
per dag gemolken. Een merrie kan pas
melk produceren als ze een veulen
heeft gekregen. Elke merrie produceert
melk gedurende zes tot acht maanden
na de geboorte van een veulen. Als
het veulen zes weken oud is, wordt de
merrie voor de eerste keer gemolken,

in eerste instantie één keer per dag.
In twee weken wordt die frequentie
opgevoerd tot vier keer per dag. Het
veulen is dan alleen nog ’s nachts bij
de moeder.
De merries geven gemiddeld drie
liter melk per dag en het melken gebeurt machinaal. Na het melken wordt
de melk gezeefd en verdeeld over bakjes van 250 milliliter. De bakjes worden
direct ingevroren en worden op het
bedrijf verkocht. Daarnaast zijn er ook
diverse cosmeticaproducten op basis
van paardenmelk verkrijgbaar, evenals
paardenmelklikeur en paardenmelkijs.
Tijdens een excursie van anderhalf
tot twee uur kan uitgebreid kennis
gemaakt worden met de paardenmelkerij. Deelnemers worden eerst
ontvangen met koffie, thee of frisdrank, waarna uitleg over het bedrijf
volgt aan de hand van een videofilm.
Vervolgens is er een rondleiding op
het bedrijf waarbij ook getoond wordt
hoe de paarden gemolken worden.
Uiteraard is er ook gelegenheid om de
paardenmelk te proeven. Deelname

nopruiming
shop voor bijna nop!
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Start op donderdag 12 augustus
t/m zaterdag 4 september 2010.
Intratuin Venray Langstraat 133,
0478-588585. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

aan een excursie kan op afspraak.
Daarnaast is er iedere donderdagmiddag om 13.00 uur een excursie
waarvoor geen afspraak gemaakt hoeft
te worden. De kosten zijn 4 euro voor
volwassen en 2 euro voor kinderen tot
12 jaar.
Naast een bezoek aan de paardenmelkerij kunt u bij ’t Vöske ook terecht
voor een huifkartocht door de mooie
natuur van Horst aan de Maas. De
Haflingers trekken de huifkarren en zij
voeren de passagiers langs de mooiste
plekjes in de omgeving. De huifkar is
voorzien van verwarming zodat ook
tijdens de koudere dagen van de tocht
genoten kan worden. De huifkarren
hebben een lage opstap, dit maakt het
ook mogelijk om eenvoudig rolstoelen mee te nemen. Het maken van
een huifkartocht kan op afspraak. De
huifkartocht is te combineren met een
bezoek aan de paardenmelkerij.
Paardenmelkerij ’t Vöske is gelegen aan de Americaanseweg 111 in
Meterik. Voor meer informatie kijk op
www.voske.net of bel 077 464 16 48.

iNdoor sPeel- eN zwemParadijs
Dat moet je voelen!

www.kinjerkriebel.nl

Heide 5 • 5981 NX Panningen
Tel: (077) 307 20 95 • info@beringerzand.nl
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Radar: Toverland beste attractiepark
Attractiepark Toverland in Sevenum is door het TROS-programma Radar verkozen tot het beste pretpark van
Nederland. Toverland werd op zes punten beoordeeld door een testpanel van het televisieprogramma en behaalde
een gemiddelde score van 7,4.

300 aanmeldingen
voor Hiltho
Het gaat hard met aanmeldingen voor de Hiltho. Volgens de
organisatie van de paviljoenenbeurs hebben al 300 bedrijven een
stand op de beurs die van 1 tot en met 6 oktober wordt gehouden in
het Kasteelpark Ter Horst.
Volgens Marco Delissen van
organisator Depro Beurzen is de
Hiltho na elf edities inmiddels een
begrip in Horst en omstreken.
“Bedrijven en instellingen die
eerder meededen, zijn graag weer
van de partij. Dit bleek afgelopen
januari toen de inschrijving startte.
Nog geen twee weken later had ik
de eerste 100 deelnemers al
binnen. We kennen ze bijna
allemaal persoonlijk en ook nieuwe
relaties leren we graag kennen”,
aldus Delissen.
De organisatie doet volgens
Delissen zijn best om aan te sluiten
op de wensen van de deelnemende
bedrijven. “Dit persoonlijk contact

wordt door mensen gewaardeerd. We
zitten nu aan 300 deelnemers en we
verwachten de 35 nog beschikbare
plaatsen de komende weken nog vol
te krijgen. Daarmee zijn we wederom
de grootste paviljoenenbeurs van
Nederland en hier zijn we best trots
op. Een belangrijke reden waarom
bedrijven voor de Hiltho kiezen is
de gezellige en informele sfeer, ook
onderling. Na een week beurs voelt
het als één grote familie”, vertelt de
organisator die ervan overtuigd is dat
de bezoeker dat gevoel ook heeft.
Bezoekers nemen de tijd om uitgebreid rond te kijken. “Juist daardoor
wordt er goed zakengedaan”,
aldus Delissen.

Het Sevenumse attractiepark liet
onder andere Koningin Juliana Toren
en de Efteling achter zich.
De bezoekers die deelnamen aan het
testpanel waren vooral tevreden over
de bereikbaarheid en netheid van

het park en het feit dat er weinig
attracties gesloten waren. Het park
kreeg echter een score van 3,8 voor
de toegankelijkheid voor minder
valide bezoekers. Ook de scores voor
winkels en horeca bleven achter bij
de rest.
Bij Toverland werd de bekendmaking van de scores met gejuich en
taart ontvangen. “We zijn ontzettend
trots dat we als eerste uit de test
komen”, vertelt Vicky Vekemans van
Toverland. “Het is iets unieks dat we
niet hadden verwacht.” Vekemans
kan zich niet vinden in de lage
score voor de toegankelijkheid van
het park. “Daar zijn we juist heel
bewust mee bezig. Ik denk dat veel
gezinnen die hier komen zonder een
minder valide familielid zich er niet
van bewust zijn wat we allemaal
doen voor minder valide bezoekers.
We hebben zelfs een houten speelhuis dat speciaal is gemaakt zodat
mensen in een rolstoel er doorheen
kunnen”, aldus Vicky Vekemans.
De marketingmedewerkster
gaat er vanuit dat het de komende
tijd extra druk zal worden in het
attractiepark. “We staan op dit
moment volledig in de belangstelling. En onze medewerkers in het
park worden zelfs door bezoekers
gefeliciteerd met de titel van beste
attractiepark.”

Japanse Esdoorns
20% korting*
op alle Japanse

esdoorns!

* niet geldig op aanbiedingen
en afgeprijsde planten.
Geldig t/m 22 augustus 2010

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

077 - 473 20 41
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Starters
in de regio
Bedrijf

Bjorn van Lipzig
Schilderwerken
Eigenaar Bjorn van Lipzig
Adres
Kabroekstraat 34
Plaats
America
Telefoon 06-28 91 95 47/
077-464 13 56
E-mail
schilderbjorn@
hotmail.com
Website n.v.t.
Sector
Schilder
Start
24 mei 2010
Activiteiten
Bjorn van Lipzig
Schilderwerken is een jong
schildersbedrijf voor alle
binnen en buiten schilderwerken. Muren, kozijnen, deuren,
ramen, trappen, noem maar op.
Bjorn van Lipzig kan alles een
kleur geven. Voor iedere klant
is er een passend resultaat
mogelijk. Bjorn van Lipzig
Schilderwerken biedt naast het
schilderen ook nog de mogelijkheid om muren te behangen. Een combinatie van
schilderen en behangen is dan
natuurlijk ook mogelijk.
Doelgroep
Iedereen die op zoek is naar
een schilder die kwaliteit
aflevert, kan terecht bij Bjorn
van Lipzig Schilderwerken. Of
het nu voor een volledig huis of
alleen een aanbouw is, voor
zomer- of winterschilderwerk,
binnen of buiten; het maakt
allemaal niets uit, Bjorn van
Lipzig kleurt het. Ook voor
bedrijven staat Bjorn van Lipzig
Schilderwerken klaar. Van
kleine kantoortjes en kantines
tot grote kantoorpanden, geen
uitdaging is hem te groot.
Onderscheidend vermogen
Bjorn van Lipzig
Schilderwerken biedt kwalitatief schilderwerk voor een
scherpe prijs. Hij gaat ook geen
uitdaging uit de weg. Apart
schilderwerk is voor Bjorn van
Lipzig dan ook geen probleem.
Hij maakt het allemaal.
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Overtollig huisraad in Sevenum:
inzameling voortaan door bis-bis
Inwoners van Sevenum, Kronenberg en
Evertsoord kunnen hun overtollig huisraad
voortaan door Kringloopbedrijf BIS-BIS op
laten halen.
Tot voor kort haalde Kringloopbedrijf de Cirkel
overtollig huisraad in de voormalige gemeente
Sevenum op. Door het faillissement van de
Cirkel zijn alle inzamelactiviteiten gestopt. De
gemeente heeft nu afspraken gemaakt met
Kringloopbedrijf BIS-BIS over de overname van
de werkzaamheden. Overtollig huisraad (zowel
herbruikbaar als niet-herbruikbaar, wit- en
bruingoed en koelkasten/diepvriezers) wordt in
Sevenum voortaan door BIS-BIS opgehaald.

Inwoners van Sevenum, Kronenberg en
Evertsoord kunnen voor het maken van een
ophaalafspraak rechtstreeks bellen met inzamelaar Kringloopbedrijf BIS-BIS,
tel. 0888 – 444444. U kunt ook via de website
van BIS-BIS een afspraak maken:
www.BIS-BIS.nl, onder “digitaal aanmelden”
krijgt u een keuzemenu. BIS-BIS haalt 2-wekelijks op afspraak de overtollige huisraad bij u op
(dagdeel wordt met u afgesproken).
Overigens is het voor inwoners van Sevenum
ook mogelijk om niet-herbruikbaar wit- en
bruingoed (met uitzondering van koelkasten en
diepvriezers) gratis in te leveren bij het milieustation in Venlo.

De mantelzorgmakelaar
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas heeft
besloten om verder te gaan met het aanbieden van de diensten van de mantelzorgmakelaar.
Dit betekent dat inwoners van de gemeente Horst aan de Maas die mantelzorger zijn, gratis
gebruik kunnen maken van de diensten van deze mantelzorgmakelaar.
Wat is nu eigenlijk een mantelzorger?
Volgens het ministerie ben je mantelzorger als je
gedurende minimaal 3 maanden meer dan 8 uur
per week zorg verleent aan een naaste.
Mensen die zorg nodig hebben, krijgen die zorg
het liefst van iemand uit hun eigen gezin of
directe omgeving. Als deze langdurig en/of intensief is spreken we van mantelzorg. Mantelzorg is
eigenlijk liefdezorg, een sociale relatie en komt
altijd voort uit de relatie die er al is met degene
die zorg nodig heeft. Mantelzorg is dus géén
vrijwilligerswerk; daar kies je immers voor.
In Nederland zorgen ruim 2,4 miljoen mantelzorgers voor een chronisch zieke of gehandicapte
partner, kind, ouder, of naaste.
Onze gemeente ziet het grote belang in van
mantelzorgers en wil de mantelzorgers waar
mogelijk ondersteuning bieden.
Wat zijn de knelpunten
In Nederland is er gelukkig veel geregeld op het
gebied van zorg. Helaas zit daar ook het probleem. De zorg is namelijk erg versnipperd.
Waar moet je een rolstoel, een rollator, een
persoonsgebonden budget (Pgb), een woningaanpassing, zorgverlof, een uitkering, kinderopvang, huishoudelijke hulp, vervoer, enz. enz.
aanvragen? Hoe kan dat worden gefinancierd?
Bestaat er een reële kans dat een aanvraag
gehonoreerd wordt? Wordt de mantelzorger van
het kastje naar de muur gestuurd?
Naast de vaak intensieve zorg ondervinden
mantelzorgers problemen met het vinden en
aanvragen van de juiste zorg of ondersteuning.
Veel mantelzorgers kennen niet alle mogelijkheden.Gelukkig is er iemand die de weg weet
in het doolhof van zorgregels en kan helpen de
vele mogelijkheden te benutten: De mantelzorgmakelaar
Wat kan de mantelzorgmakelaar bieden?
De mantelzorgmakelaar weet de weg in zorgland
en heeft de kennis die nodig is om de mantelzorger van de juiste informatie te voorzien. Hij of zij
wijst op de mogelijkheden, waar de mantelzorger misschien zelf niet aan zou denken. De
mantelzorgmakelaar neemt de regeltaken van
de mantelzorger over. Zo heeft de mantelzorger
ook weer wat tijd om aan hobby’s te besteden,
sociale contacten te onderhouden, te werken, op
adem te komen , of …vul zelf maar in!

Veel gestelde vragen aan de mantelzorgmakelaar
• Ik neem mijn hulpbehoevende vader in huis.
Kan ik een vergoeding krijgen voor de
aanpassing van mijn woning?
• Hoe combineer ik mijn baan met de zorgtaken
die ik heb? Welke verlofregelingen zijn er?
• Kom ik in aanmerking voor het mantelzorgcompliment van € 250, - ?
• Ik ben het niet eens met de indicatiestelling.
Wat kan ik doen?
• Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) wil
geen indicatie stellen. Wat kan ik doen?
• Heeft een Persoonsgebonden budget (Pgb)
invloed op een uitkering of toeslag?
• Zijn kosten voor mantelzorg, zoals reis- of
telefoonkosten, aftrekbaar voor de belasting of
is daar een vergoeding voor mogelijk?
• Is mantelzorg verplicht?
• Hoe weet ik welke zorg of hulp ik kan aanvragen?
• Soms ben ik zo moe, dan zou ik wel eens even
vrij willen hebben
Even voorstellen… mantelzorgmakelaar
in de gemeente Horst aan de Maas
Annemie Vollenberg werkt sinds 2008 als vrijgevestigd mantelzorgmakelaar. Bij het verlenen van zorg komt ook veel regelwerk kijken.
Mantelzorgers kunnen de mantelzorgmakelaar
inschakelen als het regelwerk voor deze zorg hun
teveel wordt. Het is immers moeilijk om de weg
te vinden in een woud van regels en wanneer is
er nu tijd om al die instanties te bellen?		In een
vraaggesprek komen de knelpunten op tafel
en wordt besproken welke regeltaken worden
overgenomen. Het regelwerk wordt letterlijk
uit handen genomen. De mantelzorgmakelaar
werkt vraaggericht zodat maatwerk geleverd
wordt.		Afspraken met de mantelzorger ook buiten
kantoortijden mogelijk. De gemeente Horst aan de
Maas is in de regio een voorloper op dit gebied.
Samen met de gemeente Venlo is de gemeente
Horst aan de Maas één van de weinige Limburgse
gemeenten die de inzet van de mantelzorgmakelaar voor de mantelzorgers vergoedt).
Contact
Bent u benieuwd wat de mantelzorgmakelaar
voor u kan betekenen? Neem geheel vrijblijvend
contact op met: Annemie Vollenberg, mantelzorgmakelaar, Tel. 0478 – 508 225		of			06 - 511 019 12
(of e-mail: annemie@avantzorgadvies.nl)

Welk afval wordt de komende tijd opgehaald?
Vrijdag 13 augustus
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Kronenberg
Meterik en Sevenum
Zaterdag 14 augustus
• Inzameling oud papier America, Griendtsveen,
Hegelsom, Melderslo en Kronenberg
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
Maandag 16 augustus
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum-Noord
Dinsdag 17 augustus
• Inzameling restafval omgeving GrubbenvorstNoord en Lottum-Zuid
Woensdag 18 augustus
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg en Sevenum
• Inzameling GFT-afval Meerlo, Swolgen en
Tienray
Donderdag 19 augustus
• Inzameling restafval Melderslo en Horst-Zuid
Vrijdag 20 augustus
• Inzameling restafval America en Griendtsveen
Zaterdag 21 augustus
• Inzameling oud papier Horst-Zuid, Sevenum
• Inzameling oude metalen Sevenum
• Inzameling KCA gemeentewerken
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
Afvalcontainers
De afvalcontainers dienen uiterlijk 07.00 uur aan
de openbare weg te staan.

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

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

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

Vliegoefeningen
luchtmachtbasis De Peel
Helikopters van het Defensie Helikopter Commando oefenen op maandag 16 en dinsdag 17 augustus
in de omgeving van luchtmachtbasis De Peel. Een Apache gevechtshelikopter, een Chinook en een
Cougar transporthelikopter oefenen op beide dagen tussen 12.30 en 15.30 uur.

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag lichte bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om lichte
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het oprichten van een veranda op het perceel
gelegen aan de Gentlaan 17 te Sevenum,
ingekomen d.d. 4 augustus 2010
• Het oprichten van een terrasoverkapping op
het perceel gelegen aan de E. Dorsstraat 37 te
Grubbenvorst, ingekomen d.d. 3 augustus
2010
• Het oprichten van een berging en overkapping op het perceel gelegen aan de Jan van
Eeuchoudstraat 28 te Horst, ingekomen d.d.
5 augustus 2010
• Het oprichten van een overkapping op het
perceel gelegen aan de Stoktstraat 19 te
Horst, ingekomen d.d. 6 augustus 2010
• Het plaatsen van een dakkapel op het perceel
gelegen aan de Moleneind 5 te Meerlo,
ingekomen d.d. 6 augustus 2010
• Het vergroten van een berging op het perceel
gelegen aan de Boabelweg 10 te Swolgen,
ingekomen d.d. 9 augustus 2010
• Het plaatsen van een schutting op het perceel
gelegen aan de Erverweiden 2 te Sevenum,
ingekomen d.d. 9 augustus 2010
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Aanvraag reguliere bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om reguliere
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het oprichten van een terrasoverkapping
met berging op het perceel gelegen aan de
Wilhelminastraat 8 te Sevenum, ingekomen
2 augustus 2010
• Het vergroten van een bedrijfshal op het
perceel gelegen aan de Vinkenpeelweg 10 te
Grubbenvorst, ingekomen d.d. 4 augustus
2010
• Het vergroten van een woning op het
perceel gelegen aan de Houthuizerweg 17 te
Lottum, ingekomen d.d. 3 augustus 2010
• Het oprichten van een woning op het perceel
gelegen aan de Zwaane Heike te Lottum,
ingekomen d.d. 2 augustus 2010
• Het plaatsen van een afrastering op het perceel gelegen aan de Marsstraat te Lottum,
ingekomen d.d. 9 augustus 2010
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Aanvraag sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om lichte
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het gedeeltelijk slopen van een glastuinbouwbedrijf op het perceel gelegen aan de
Eikelenbosserdijk 10 te Melderslo, ingekomen d.d. 3 augustus 2010
• Het slopen van asbesthoudende materialen
op het perceel gelegen aan de Spoorstraat 77
te Tienray, ingekomen d.d. 2 augustus 2010
• Het slopen van een golfplatendak van een
champignonkwekerij, op het perceel gelegen
aan de Herenbosweg 36A te Melderslo,
ingekomen d.d. 6 augustus 2010
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Reguliere bouwvergunning
• het oprichten van een woning op het perceel
gelegen aan de Americaanseweg te Meterik
• het plaatsen van een loods voor agrarisch
gebruik, op het perceel gelegen aan de
Stationsweg 12 te Lottum
• het uitbreiden van een woonhuis op het
perceel gelegen aan de Horsterdijk 38 te
Lottum
• het vergroten van een clubgebouw op het perceel gelegen aan de Witveldweg ong. te Horst
• het oprichten van een overwinteringsruimte
op het perceel gelegen aan de Horsterdijk 73
te Lottum

• het plaatsen van een losse terrasoverkapping d.m.v. een parachute op het perceel
gelegen aan de Past. Vullinghsplein 14 te
Grubbenvorst
Lichte bouwvergunning
• het vergroten van een woning op het perceel
gelegen aan de Burg van Leentstraat 17 te
Grubbenvorst
• het vernieuwen van de buitengevelkozijnen op
het perceel gelegen aan de Almeweg 14 te Horst
• het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel
gelegen aan de van Douverenstraat 16 te Horst
Bovengenoemde bouwvergunningen zijn verstuurd op 12 augustus 2010
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit
is betrokken kan ingevolge de Algemene Wet
Bestuursrecht daartegen bij Burgemeester en
Wethouders van Horst een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending
van de betreffende vergunning. Een bezwaarschrift
schorst de werking van de vergunning niet. De
indiener van een bezwaarschrift kan tevens de
voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. Aan het indienen
van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.
Verleende sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende sloopvergunning is
verleend:
• Het gedeeltelijk slopen van een tuinbouwbedrijf op het perceel gelegen aan de Most 7 te
Sevenum
• Het slopen (i.v.m. schade) van de dakbedekking van een gebouw en twee verbindingsgangen op het perceel gelegen aan de Laagheide 9
te Grubbenvorst
• Het slopen van een woonhuis en stalling op
het perceel gelegen aan de Nieuwenbergweg 7
te Horst
• Het slopen van eterniet dakbeschot van een
bijgebouw op het perceel gelegen aan de
Venrayseweg 136 te Horst
• Het slopen asbest dakbeschot en schaapskooi
op het perceel gelegen aan de Kaldenbroek 1c
te Lottum
• Het gedeeltelijk slopen van een woonhuis op
het perceel gelegen aan de Wouterstraat 52 te
America
• Het verwijderen van asbestmaterialen op
schuur en garage (stormschade) op het perceel
gelegen aan de van Elzenweg 3 te Hegelsom
• Het slopen van kantine + kleedlokalen op
het perceel gelegen aan de Molenstraat 37 te
Swolgen
• Het slopen van een gedeelte van een bedrijfspand op het perceel gelegen aan de
Heuvelsestraat 14 te Kronenberg
• Het slopen van een bijgebouw/schuur op het
perceel gelegen aan de Pastoor Jeukenstraat 11
te America
Deze vergunningen zijn verstuurd
op 12 augustus 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.

Vergunningen
en ontheffingen
De volgende aanvrage(n) evenementenvergunning zijn ontvangen:

Evenementenvergunningen
- Stichting KnopenLopen Sevenum voor het
organiseren van een muzikale avond op zondag 12 september 2010 op het plein voor de
Sevewaeg te Sevenum;
Exploitatievergunning
- B. Martens en M.M. Hulsebosch voor het exploiteren van Café-zaal Harmonie, Hoofdstraat 8 te
Lottum.
U kunt de betreffende stukken inzien van 13
augustus 2010 t/m 27 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.

Besluit(en)
Exploitatievergunning
De heer S. Awad, Leertouwerstraat 15 te Horst
voor het voor het exploiteren van Pizzeria, shoarma Amon, Herstraat 34, 5961 GJ Horst.
Het besluit ligt ter inzage van 14 augustus 2010
tot en met 24 september 2010.
Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes
weken na de dag van deze bekendmaking een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift
moet zijn ondertekend en tenminste bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar;
- dagtekening.
Het moet worden ingediend bij
- de burgemeester voor evenementen- en exploitatievergunningen en bij
- het College van B&W voor de overige vergunningen / ontheffingen.

Tijdelijke
verkeersmaatregel
Kennedy Mars en MTB Streetrace
In verband met de Kennedy Mars en de MTB
Streetrace in Melderslo zijn op 20, 21 en 22
augustus 2010 diverse straten in het centrum
van Melderslo afgesloten. Het verkeer zal ter
plekke worden omgeleid.
Westernweekend Meterik
In verband met het Westernweekend van
schietvereniging Davy Crockett zal op 20,
21 en 22 augustus 2010 eenrichtingsverkeer
ingesteld worden op de Bergsteeg vanaf de
Crommentuynstraat en Meteriksebaan tot aan
de Gussenweg.

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:
A. Brands
Adres inrichting: Slooierweg 13
Datum aanvraag: 1 maart 2010
Betreft:
WM milieuvergunning
8.1 lid 1 oprichtingsvergunning
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 13 augustus 2010 tot
en met 23 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 077-4779777.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de inzage
termijn een beroepschrift indienen tegen deze
beschikking. Een belanghebbende kan geen
beroep instellen, indien hem redelijkerwijs kan
worden verweten dat hij geen zienswijzen naar
voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking. De milieuvergunning treedt in werking
na afloop van de beroepstermijn. Dit geldt niet
wanneer iemand in de beroepstermijn beroep
instelt en tevens vraagt om een voorlopige
voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u indienen wanneer
u beroep heeft ingesteld. Voorwaarde voor
het toekennen van een verzoek om voorlopige
voorziening is dat er sprake is van “onverwijlde
spoed“. Dit wil zeggen dat de situatie niet toelaat dat kan worden gewacht op de definitieve
uitspraak op het beroepschrift.
Als u beroep wilt instellen dan moet u het
beroepschrift richten aan de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ‘s-gravenhage. De voorlopige voorziening moet u vragen bij de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor het
behandelen van het beroep en het verzoek om
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Voor verdere informatie hierover kunt u terecht bij de Raad van State, tel. (070) 4264251,
www.raadvanstate.nl.
Horst, dinsdag 3 augustus 2010
Burgemeester en Wethouders
van Horst aan de Maas

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:
Twee melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze meldingen zijn:
Ingediend op:
5 juli 2010
Betreft:
Wm melding 8.40
Besluit Landbouw
milieubeheer
Aanvrager:
Mts Engelen-Pex
Adres Inrichting: Slenkenweg 10
Ingediend op:
Betreft:

25 juni 2010
8.40 Melding Besluit
Landbouw milieubeheer
Aanvrager:
Maatschap
van de Ven-Clevis
Adres Inrichting: Stationsweg 12
Ter inzage en nadere informatie
De meldingen en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 13 augustus 2010 tot
en met 10 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 077-4779777.
Horst, donderdag 12 augustus 2010

Ontheffingen
Definitief besluit ontheffing artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening
Het college van burgemeester en wethouders
van Horst aan de Maas heeft besloten om met
toepassing van artikel 3.23 Wet ruimtelijke
ordening (Wro) ontheffing te verlenen van
het bepaalde in het bestemmingsplan “Kern
Sevenum” voor het vestigen van een kleinschalig cateringbedrijf aan huis op het adres
Beatrixstraat 19, 5975 CG Sevenum, Horst
aan de Maas, kadastraal bekend Sevenum,
sectie L, nummer 898.
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit
besluit is betrokken kan een beroepsschrift
indienen binnen zes weken na de dag van verzending van het betreffende ontheffingsbesluit
bij de Rechtbank Roermond (sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond). Deze
mogelijkheid staat alleen open voor belanghebbenden:
- die zienswijzen hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
- die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs
niet tot het inbrengen van zienswijzen in
staat zijn geweest.
Het definitieve besluit is verzonden op 12
augustus 2010.
Een beroepsschrift schorst de werking van het
ontheffingsbesluit niet. De indiener van een
beroepsschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond (sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond)
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Aan het indienen van
een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.
Horst, 12 augustus 2010
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.23
Wro en artikel 3.6, lid 1, sub c Wet
ruimtelijke ordening en ontwerp-besluit
reguliere bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas zijn voornemens om met toepassing van
artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening (Wro) en
artikel 3.6, lid 1, sub c Wro ontheffing te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan
“Buitengebied, deelgebied II”, voor het oprichten van een paardenstalling c.q. opslagruimte
op het perceel Van Elzenweg 13, 5963 NB		
Hegelsom, kadastraal bekend Horst, sectie T,
nummer 812.
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.6, lid
1, sub c Wet ruimtelijke ordening en ontwerp-besluit reguliere bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas zijn voornemens om met toepassing van
artikel 3.6, lid 1, sub c Wet ruimtelijke ordening
(Wro) ontheffing te verlenen van het bepaalde in
het bestemmingsplan “Buitengebied, deelgebied
III”, voor het oprichten van een kantoor- en

magazijnruimte en nieuwbouw fustopslag op
het adres Houthuizerweg 20, 5973 RG Lottum,
kadastraal bekend Grubbenvorst, sectie K, nummer 262.
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.6
Wet ruimtelijke ordening en ontwerpbesluit lichte bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas zijn voornemens om met toepassing van
artikel 3.6, lid 1, sub c Wet ruimtelijke ordening
(Wro) ontheffing te verlenen van het bepaalde
in het bestemmingsplan “Kern Sevenum”, voor
het oprichten van een overkapping op het adres
Molenveldweg 22, 5975 AK Sevenum, kadastraal bekend Sevenum, sectie G, nummer 4090.
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening en ontwerpbesluit reguliere bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas zijn voornemens om met toepassing van
artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening (Wro)
ontheffing te verlenen van het bepaalde in het
bestemmingsplan “Peelkernen”, voor het vergroten/verbouwen van een woonhuis op het adres
Vondersestraat 11, 5961 JR		Horst, kadastraal
bekend Horst, sectie B, nummer 7.612 + 8548.
De aanvraag om reguliere bouwvergunning voldoet aan de criteria vermeld in artikel 4.1.1., lid
1, sub a Besluit ruimtelijke ordening (Bro) om
met toepassing van artikel 3.23 Wet ruimtelijke
ordening (Wro) ontheffing te kunnen verlenen.

Wijzigingsplan vergroten
agrarisch bouwblok
De Hees 4 Sevenum
Ontwerp-besluit wijzigingsplan art. 3.6
Wet ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders zijn voornemens
om een wijzigingsplan vast te stellen dat voorziet in vergroting van het agrarisch bouwblok
aan de Hees 4 te Sevenum.
Het wijzigingsplan maakt het mogelijk om een
opslagloods voor fruit te bouwen.
Voor het wijzigingsplan is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld.
Bovengenoemde ontwerpbesluiten tot verlening
van ontheffing en bouwvergunning en alle daarop
betrekking hebbende stukken ligt overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 12 augustus 2010 tot en
met 22 september 2010 voor een ieder ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur in de informatiehoek in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Gedurende de ter inzage termijn van het

ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en
bouwvergunning kunnen belanghebbenden
zienswijzen kenbaar maken, (bij voorkeur)
schriftelijk aan burgemeester en wethouders
van Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA
Horst of mondeling bij het team Vergunningen.
Horst, 12 augustus 2010.

Vooraankondiging
Vooraankondiging voorbereiding
bestemmingsplannen
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas geven op grond van artikel 1.3.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening kennis van haar voornemen om het volgende bestemmingsplan ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden:
Bestemmingsplan “Creemerhof ” te Sevenum
Het plan “Creemerhof” betreft een inbreidingsplan nabij het centrum van Sevenum. Het
omhelst de bouw van 19 woningen op een terrein
van ca. 0,8 ha. Het plan is gelegen tussen de
Maasbreeseweg en de van Vlattenstraat in de kern
Sevenum van de gemeente Horst aan de Maas.
Bestemmingsplan “De Afhang”
Ten behoeve van de ontwikkeling van de 2e fase
en verder van het gebied De Afhang is een wordt
een bestemmingsplan voorbereid.
Aan de westrand van Horst, tussen de
Westsingel, Americaanseweg en Meterikseweg is
het uitbreidingsgebied ‘De Afhang’ gelegen. In dit
gebied worden ruim 500 woningen gerealiseerd.
Het plan heeft de hoogwaardige e4n duurzame
ruimtelijke kwaliteit van zowel de bebouwing
als de openbare ruimte hoog in het vaandel
staan. Fase A van de Afhang, bestaande uit 160
woningen, is inmiddels gerealiseerd. Omwille van
een sterke samenhang van het totaal plan is de
ambitie geformuleerd om voor alle fasen dezelfde
beeldregieprincipes te hanteren. Hiertoe wordt
een beeldkwaliteitsplan voor De Afhang opgesteld.
Vooraankondiging voorbereiding projectbesluit vleesvarkensstal Over de Beek 1a
Tienray
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas geven op grond van artikel 1.3.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening kennis van haar
voornemen om een projectbesluit ex artikel 3.10
Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor:
• De bouw van een vleesvarkensstal, op het
perceel kadastraal bekend gemeente Meerlo,
sectie H, nummer 823, plaatselijk bekend Over
de Beek 1a in Tienray.
Stukken met betrekking tot bovengenoemde
voornemens liggen niet ter inzage. Evenmin
kunnen tegen deze voornemens zienswijzen
worden ingebracht.
De betreffende ontwerp bestemmingsplannen
en de daarbij behorende stukken zullen op een
later moment ter inzage worden gelegd voor een

periode van zes weken. Dan zal een nieuwe publicatie plaatsvinden waarin ook bekend wordt
gemaakt wanneer en waar het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, wie daartegen op
welke wijze zienswijzen kan indienen en binnen welke termijn die zienswijzen ingediend
moeten worden. Ook onafhankelijke instanties
zullen in de gelegenheid worden gesteld advies
uit te brengen. Deze kennisgeving wordt tevens
op de gemeentelijke website bekend gemaakt.
(www.horstaandemaas.nl).
Horst, 12 augustus 2010.

Ontwerp bestemmingsplan
“Kamplaan te Hegelsom”
Ten zuiden van Hegelsom ligt het plangebied
Kamplaan. Het plangebied is geheel in eigendom van de gemeente Horst aan de Maas. De
gemeente is voornemens het plangebied in
ontwikkeling te brengen.
In het huidige bestemmingsplan geldt voor
de locatie al een woonbestemming echter ontbreken de bouwmogelijkheden in de vorm van
bouwvlakken. In dit ontwerp bestemmingsplan
worden de nieuwe bestemmingen voor deze
locatie wettelijk geregeld, waardoor bouw en
gebruiksmogelijkheden ontstaan.
Er zullen de volgende woningtypen gerealiseerd worden: 4 seniorenwoningen (huur), 13
woningen in het kader van Collectief particulier
opdrachtgeverschap en 5 vrije sector kavels.
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas maken bekend dat met ingang van
18 augustus 2010 voor de duur van zes weken
het ontwerpbestemmingsplan ‘Kamplaan
e.o. Hegelsom’ ter inzage ligt.		Het plan ligt
op de gebruikelijke openingstijden ter inzage
in de informatiehoek van het gemeentehuis
(Wilhelminaplein 6 te Horst). De openingstijden van de informatiehoek zijn van
maandag 09.00-12.00 uur en van 14.00-19.00
uur en dinsdag t/m vrijdag van 09.00-12.00
uur en van 14.00-17.00 uur.
Daarnaast wordt het ontwerpbestemmingsplan
gepubliceerd op de website www.horstaandemaas.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de hiervoor genoemde termijn kan
een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Wij ontvangen uw zienswijze
bij voorkeur schriftelijk. U kunt deze richten
aan Burgemeester en Wethouders van Horst
aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA Horst
onder vermelding van ‘zienswijze woningbouwlocatie Kamplaan e.o. Hegelsom. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met
de afdeling Ruimte (077- 4779 777).
Horst aan de Maas, augustus 2010

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

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

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

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

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

Anneke Geurts
Koken met
Jan Cremers

Onderweg in het buitengebied van Sevenum ontmoet onze HALLOverslaggever een jonge vrouw nabij een boerderij. In een wei staan een
ezel, een paar geiten en nog andere dieren. Nieuwsgierig geworden naar
waarom er zoveel dieren rond de boerderij lopen, nodigt Anneke me uit
een kijkje te komen nemen. Bij een kopje koffie krijg ik antwoord op mijn
vraag. Anneke runt een zorgboerderij. Deze week wordt zij ‘Geplukt’.

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

Schuimige
cappuccino
van venkel
en gerookte kip

Benodigdheden: (4 personen)
3 sjalotjes
1 teentje knoflook
2 venkelknollen
50 gram boter
7 dl kippenbouillon
(van een tablet of uit een pot)
1 eetlepel gehakte muntblaadjes
(vers of uit de diepvries)
125 gram gerookte kipfilet
1 bekertje crème fraîche (125 ml)
zout
Bereiding:
· Pel de sjalotjes en het teentje
knoflook en snipper ze;
· snijd het groen van de venkel
en houd dit apart voor de
garnering. Schaaf of snijd de
venkelknollen in smalle
reepjes;
· verhit de helft van de boter en
bak hierin de sjalotjes en
knoflook 3 minuten. Voeg de
venkel toe en bak deze 5
minuten mee;
· schenk de bouillon erbij en
kook het geheel 15 minuten
zachtjes. Voeg na 10 minuten
de muntblaadjes toe;
· snijd de gerookte kipfilet in
smalle reepjes en verdeel deze
over 4 soepkommen;
· pureer de soep met een
staafmixer of in de keukenmachine. Klop de crème fraîche
met 25 gram boter en een
snufje zout tot een schuimige
mousse;
· giet de warme soep op de
kipreepjes in de soepkommen.
Lepel de mousse over de soep
zonder te roeren (zoals bij
cappuccino);
· strooi het venkelgroen erover
en serveer de soep met
geroosterd brood of soepstengels.

Anneke Geurts is 28 jaar oud en
woont samen met haar vriend Jan
Grubben die eveneens 28 jaar oud is
aan de Frankrijkweg in Sevenum. Het
stel heeft geen kinderen. Anneke is
van beroep Verzorgende IG (individuele gezondheidszorg) en runt in
haar eentje zorgboerderij Aardenhof.
Daarbij wordt ze mentaal bijgestaan
door haar vriend die werkzaam is bij
een loonbedrijf in Maasbree. De twee
hebben de zorgboerderij samen opgezet. “Ik run zorgboerderij Aardenhof
in de vorm van dagbesteding voor
lichamelijk beperkte ouderen. Daarbij
werk ik samen met Proteion Thuiszorg
Noord-Limburg”, zegt de Sevenumse.
Een zorgboerderij runnen kost veel
tijd en blijft er dan nog wel vrije tijd

over voor andere hobby’s?
“Natuurlijk wel. Ik knutsel en
frutsel het een of het ander maar mijn
grootste hobby is wel bezig zijn met
Mona het paard, ezel Frank, de geitjes
en onze hond Obi”, zegt Anneke zonder lang nadenken.

Elke keer weer iets
nieuws te ontdekken
in Sevenum
Geurts woont graag in Sevenum.
“Het dorp is klein en kneuterig, ons
kent ons, men is saamhorig en de
vriendelijkheid van de mensen spreekt
me enorm aan. Bovendien is er ook
nog eens veel te beleven in ons dorp.

PUZZEL

Sudoku

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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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Ik zou dan ook niet weten wat ik aan
Sevenum zou veranderen mocht ik dat
al kunnen. Nee, ik ben best tevreden
over ons dorp”, zegt ze weloverwogen. De mooiste plek van haar
woonplaats vindt Anneke de bossen
bij Den Bergen waar ze is opgegroeid.
“Maar waar we nu wonen aan de
Frankrijkweg is het zeker zo mooi.
Wanneer ik samen met mijn vriendin
buitenritten maak te paard, komen we
door de mooiste paadjes en elke keer
weer doen we nieuwe ontdekkingen.”

Koken kan ik goed,
op tijd naar
bed gaan niet
Anneke houdt van de natuur en
van dieren. Aan boodschappen doen
heeft ze een hekel en men mag haar
’s nachts overal voor wakker maken.
“Ja hoor, geen probleem, ik slaap toch
weer zo”, lacht ze. Tv kijken doet ze
in de zomer niet zoveel. Als ze tijd
heeft, kijkt ze graag naar detectives.
Horror- of sciencefictionfilms zijn niet
haar ding. Op vakantie gaat het stel
dit jaar niet. “We gaan wel lekker
weekendjes weg. Waar naar toe, dat
maakt mij niet zo heel veel uit. We
gaan vrijwel elke weekend op stap, in
de winter is dat meestal Croes Moeke
in Sevenum en ’s zomers naar Niëns
in Maasbree. Er is altijd en overal wel
iets te beleven”, aldus Anneke.
Wanneer ik Anneke vraag waar ze
goed in is, zegt ze: “Koken. Volgens
cliënten van de zorgboerderij kan ik
dat erg goed. Maar ja, of je nu alleen

eet, of in een gezellige groep, dat
maakt natuurlijk een groot verschil.
Bij het koken helpen cliënten me goed
mee om de maaltijd om 12.00 uur op
tafel te hebben staan. Waar ik echter
niet zo goed in ben, is ’s avonds op
tijd naar bed gaan. Ik ben een echt
avondmens”, beschrijft ze zichzelf.
Op de vraag wie ze ooit nog wel
eens zou willen ontmoeten, zegt ze
zonder nadenken: “Mijn broer Willem
en zijn vriendin Leonie. Die wonen in
Singapore en daar zou ik graag een
keer naar toe willen. We zien hen
wel tijdens de feestdagen hier, maar
ik zou ze daar ook wel eens willen
opzoeken, dat lijkt me geweldig.”
Het interview wordt onderbroken
door ezel Frank in de wei. Anneke: “Hij
heeft even aandacht nodig. Kunnen
we de foto voor bij Geplukt niet op
een bankje maken met de ezel en een
geitje erbij?” Zo gezegd zo gedaan.
Even later zit het interview er
op. Ik kijk op een afstandje toe hoe
Anneke met haar dieren ‘poseert’
voor de foto. Heel ongedwongen en
relaxed gaat ze met hen op de foto
alsof ze dit elke dag doet. Anneke
houdt van haar werk op de zorgboerderij en dat is te zien. Bezoekers aan
Aardenhof zijn echte bofkonten en
cliënten (lees: gasten) zullen zich er
ongetwijfeld thuis voelen. Het is al
laat in de middag en thuis wacht het
avondeten. Ik stap op en kijk nog even
over mijn schouder. Ezel Frank en de
geitjes staan nog steeds bij Anneke
Geurts, een sympathieke jonge vrouw
die nog even een babbeltje maakt
met haar dieren.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Donder in Sevenum (paddenstoelenbier)

In Zérum wiëte ze os pas echt te verwenne,
Mit ‘Donder’ beer dát weej allemoal nag ni kenne.
’t Zal meej ni verrasse,
As straks op de Limburgse terrasse,
De meense roope: “Dón der” mich mar enne!

Maand augustus aanbieding:
BLAUWE
BESSENTAARTJE

 5,95

RIJSTEVLAAI
MET SLAGROOM (m)

 8,50

DE ÉCHTE
FRANSE BAGUETTE
PISTOLETS 3 VOOR

 1,70
 1,00
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opinie 13

Bespreking Poll week 30

De winkels in Horst moeten op zondag gewoon gesloten blijven
deze peiling. Zij hoeven zich dan niet in allerlei bochten te wringen of moeten
dat laatste beetje vrije tijd opgeven om ook nog eens op zondag de deuren te
openen. Andere ondernemers willen echter gebruik maken van het feit dat er,
zeker in de zomer, steeds meer toeristen naar onze regio komen die eventueel
ook gaan shoppen in Horst.

24-uurseconomie, altijd bereikbaar en altijd open? Niet in het centrum van
Horst. Tenminste als het aan de stemmers op onze poll ligt. Bijna driekwart
gaf aan het eens te zijn met de stelling en stemmen daarmee tegen een plan
om de winkels in het centrum van Horst de mogelijkheid te geven om altijd
op zondag open te zijn. Sommige winkeliers zullen het roerend eens zijn met

Cactus
Column

Ome Joop
De bouwvak moet worden afgeschaft
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

ze vakantie nemen en sommige bedrijven moedigen dat ook aan. Waarom
zou dat niet kunnen gelden voor alle bedrijfstakken? Misschien moet de
centrale bouwvakantie wel worden afgeschaft zodat bedrijven er zoveel
mogelijk voor kunnen zorgen dat ze continue door kunnen draaien en
mensen nog beter zelf kunnen bepalen wanneer ze vakantie nemen.
Wat vindt u?

Het is zomer en behalve bij bedrijven in de toeristensector en de
media lijkt heel Nederland op vakantie. Het gemeentebestuur heeft reces,
veel bedrijven zijn gesloten of maar minimaal open en de bouw ligt helemaal stil. Dat is vreemd in een tijd waarin van steeds meer mensen wordt
gevraagd dat ze flexibeler gaan werken. Waarom gaan we dan nog wel
steeds met z’n allen in dezelfde weken op vakantie? De schoolvakanties
duren zes weken, dus daar is al ruimte voor voldoende spreiding en gezinnen zonder kinderen kunnen in principe helemaal zelf bepalen wanneer

Geef uw mening via de website www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 31) > Het is geldverspilling dat het woonzorgcomplex Mikado in Horst
al na vijftien jaar gesloopt wordt > eens 92% oneens 8%

Enquête al ingevuld?
Een tijdje terug vond u bij HALLO Horst aan de Maas een enquête waarin wij naar uw mening vragen over ons nieuwsblad. De eerste ingevulde formulieren
zijn al per post en via internet binnengekomen. Maar 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. U kunt de enquête online invullen op www.markteffect.nl/hallo of u kunt het
formulier aanvragen via 077 396 13 56. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Jeroen van de Nieuwenhof, hoofdredacteur

Phicoop Shopping Center bestaat uit een supermarkt, een drogisterij, een huishoud- en cadeauwinkel en een slijterij. Binnen de supermarkt hebben wij een
full-time vacature (min 32-37 uur) voor een

Ƥ  

afdelingsverantwoordelijke
medewerker m/v op de kaasafdeling
met doorgroeimogelijkheid tot assistent versmanager.
De verantwoordelijkheden/kerntaken bestaan uit:
• geven van aanwijzingen en vaktechnisch ondersteunen van de
verkoopmedewerkers
• maken van bestellingen en goederenafhandeling zowel uitsnij
als voorverpakte kaas
• HACCP-toepassing op de afdeling en controle hierop
• verkopen van producten en adviseren van klanten
• bijwonen van en deelnemen aan het wekelijks versoverleg
• overige voorkomende werkzaamheden
De werkzaamheden worden verricht van maandag t/m woensdag van 06.00
tot 20.00 uur. Op donderdag en vrijdag van 06.00 tot 21.00 uur en op zaterdag
van 06.00 tot 18.00 uur. Verwacht wordt dat de kandidaat ruim beschikbaar is
binnen deze tijden.
Ben je geïnteresseerd in deze vacature, stuur dan een sollicitatiebrief met CV naar:
Phicoop Shopping Center t.a.v. Personeelszaken
Horsterweg 64, 5975 NB Sevenum, Telefoon 077 – 467 2424

Het was schitterend om te
zien, die dinsdag de zeven-entwintigste juli bij de Mèrthal in
Horst. Waar ruim 180 jeugdige
fietsertjes met begeleiding als
een zwerm vliegen neerstreek om
uit te rusten van wéér een dag
´Ome Joops Tour´. Jongens en
meisjes die vele kilometers per
dag afleggen om vanuit Arnhem
een deel van Brabant, Limburg en
Gelderland sportief bezig te zijn.
Joop Legerstee, de oprichter van
deze tour, begon ruim zestig jaar
geleden met het bijeenbrengen
van jongens en meisjes uit
achterstandswijken van Arnhem.
Hij wilde deze jongeren een doevakantie laten doorbrengen waar
ze hun verdere leven met veel
plezier op terug zouden kunnen
zien. De eerste naam was Tour de
Frats, een naam die moest lijken
op de ´grote Tour´. Later werd dit
veranderd in Ome Joops Tour, een
hommage aan de oprichter. De
organisatie van dit jaarlijks
evenement is nu in handen van
twee zonen, Joop en Marcel die
evenals hun overleden vader,
met hart en ziel voor hun ideaal
staan. De organisatie is vlekkeloos, zelfs een heuse vuilniswagen
behoort tot de equipage. Na
vertrek vanaf de Mèrthal de
volgende ochtend, was er dan ook
geen vuiltje meer te bekennen!
De vele begeleiders die eveneens
tien dagen van hun vakantie ter
beschikking stelden verdienen,
samen met de vele sponsors, een
grote pluim. Onze culturele
wethouder Loes Wijnhoven was
duidelijk in haar sas met het
gebeuren. Dat ze na het gemeentelijk uitzwaaien een ´echt´ fietsje
kreeg met een doosje Arnhemse
meisjes als dank voor de geboden
gastvrijheid was leuk en een
waardig besluit van Ome Joops
Tour in Horst aan de Maas. Zo kan
het dus óók nog in deze tijd van
kommer en kwel. Arnhems
welbehagen tegen Haags gepruts,
vakantie voor kinderen tegen politiek gesteggel van ouderen.
Zomaar een paar tegenstellingen
uit het leven!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Te koop
PRUIMEN
J. van Enckevort
Venloseweg 53
Sevenum
06-22454865
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Kroetwis maken
in Museum De Locht

Electroshock-festival
in Meerlo

Museum De Locht staat zondag
in het teken van het bekende
volksgebruik rond Maria
Hemelvaart: kroetwis maken. Een
kroetwis is een speciale bundel
bestaande uit kruiden en planten.
Deze bundel zou bescherming
bieden tegen allerlei onheil als
hoofdpijn, verkoudheid en blikseminslag. Kinderen kunnen zondag
onder deskundige begeleiding hun
eigen Kroetwis maken en daarmee
zichzelf en hun huis beschermen.
Kruidenboerderij ’De Songert’
geeft informatie over allerlei kruiden, hun genezende werking en
hun gebruik. De demonstraties en
activiteiten beginnen om 13.00 uur.

Muziekfestijn
op De Schatberg
Op vakantiepark De Schatberg
wordt zondag 15 augustus een
muziekfestijn georganiseerd. Het
festijn is een initiatief van een
bezoeker van het vakantiepark.
Die middag en avond treden onder
andere Daniëlle van X-Factor,
Typisch Bookstore, Mark de Louw
en de dames van Djumbo op.

Initiatiefnemer Jan Kammers uit
Heeze brengt al jaren samen met
zijn gezin zijn vakantie door op De
Schatberg. Met de hulp van zijn neven
van drivinshow Nooit Gedacht wist
hij de artiesten op te trommelen voor
het muziekfestijn. Het festijn duurt
van 16.00 tot 23.00 uur en de entree
bedraagt 2,50 euro.

Nobody Beats the Drum
Meerlo schudt aanstaande zaterdag op zijn grondvesten. Letterlijk,
want dan vindt de eerste editie van
het Electroshock-festival plaats.
Het dancefestival wordt georganiseerd door OJC Merlin uit Meerlo. Vorig
jaar organiseerde het jongerencentrum
al het festival Rock the House. “Dat was
alleen binnen en een stuk kleinschaliger”, vertelt Willem Reijntjes, voorzitter
van OJC Merlin. “Met Electroshock gaan
we naar buiten en is het festival uitgebreid met een hardstyle-area.”
Het festival bestaat uit twee podia
of area’s. In de electro-area zijn volgens
Reijntjes Nobody Beats the Drum en
Space Pirates de belangrijkste acts.
Willem Reijntjes: “Space Pirates zijn
bezig om Nederland te veroveren en

Nobody Beats the Drum is net terug van
een tour door Amerika en Frankrijk. Best
grote namen dus.”
In de tweede area wordt plaats
gemaakt voor het grovere stampwerk
van de hardstyle-dj’s. Hoofdact daar is
de Veldhovense diskjockey Bob van der
Palen, alias DJ B-Front. Net als op het
andere podium treden in area 2 naast
de nationaal bekende dj’s ook lokale
helden op. “Voor de lokale dj’s uit de
omgeving van Horst en Venray is het
een mooie kans om een keer op te
treden met die bekendheden”, aldus
Willem Reijntjes.
Reijntjes is samen met de andere vrijwilligers druk bezig met de
voorbereidingen van het festival. Vorig
jaar kwamen er zo’n 200 bezoekers
naar Rock the House, maar de Merlin-

Druk programma
Kermis aan de Maas
Zondag 15 augustus

Te koop

Rommelmarkt
van 8.30 t/m 16.00 uur

wegens emigratie:

Carbootsale in Horst
Kasteellaan, entree e 2,-

De Kermis aan de Maas in Broekhuizen heeft dit jaar extra aandacht voor
de jongste bezoekers van de kermis. Op de avond voor de kermis op vrijdag
27 augustus kunnen kinderen van basisschool De Schakel komen swingen in de
kermistent. Die is van 18.00 tot 19.15 uur geopend voor de groepen 3, 4 en 5
en van 19.30 tot 20.45 uur voor de groepen 6 tot en met 8. Daarna mogen de
volwassenen de tent betreden om te luisteren naar de muziek van DJ Sjaak.

Leuke starterswoning in
Grubbenvorst, 3 slaapkamers.

kijk ook op:
www.carbootsalehorst.nl

Tel. 077-4672166
óf 06-23590906

06-54345123

l

l

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

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

Serum
Open Air
Het jaarlijkse festival Serum
Open Air verhuist dit jaar naar
het Raadhuisplein in Sevenum.
Omdat de Wingerd op dit
moment wordt verbouwd is daar
geen plaats voor het festival. Op
vrijdag 13 augustus staat de
pretrockband Band Zonder
Banaan op het podium van het
festival dat wordt georganiseerd
door horeca-ondernemers uit
Kronenberg en Sevenum. Op
zaterdag spelen The Anouk
Coverband en de U2 tribute band
Zen Garden in het centrum van
Sevenum. De entree bedraagt
7,50 euro.

Schrijf je in op:

€ 142.500,- k.k.

Tot 12 jaar gratis, A 73 afslag 10

voorzitter verwacht er dit jaar een stuk
meer. “Vooral omdat we nu binnen en
buiten draaien. Er is nogal wat te doen
in de buurt, maar we hopen op 500
bezoekers”, vertelt Reijntjes. “Maar als
er minder komen en het is wel gezellig,
dan is het ook goed.”
Electroshock wordt gehouden in
en rond OJC Merlin op Peschweg 1 in
Meerlo. Meer informatie over
het festival is te vinden op
www.electro-shock.nl

www.HorstTegenKanker.nl

Sponsoravond
De kermis wordt zaterdagmiddag om 16.30 uur geopend met
een ballonnenwedstrijd, confettiekanonnen en het inleveren van de
kermiskleurplaat. Die avond speelt
de band Jeopardy in de kermistent.
Op zondag zijn er onder andere een
motortrialshow, waterballen over de
Maas en de wc-dames Nel en Toos.
De live-muziek van die avond wordt
verzorgd door Today’s Menu en Rock
Girl Remix. Maandagochtend wordt

er een toepcontest georganiseerd en
vanaf 15.00 uur is het matinee met
DJ-M.C. Verder is er een luchtkussen
voor de kinderen, gevolgd door de
prijsuitreiking van de kleurwedstrijd.
Vanaf 17.00 uur is er weer live-muziek van Handle with Care en Pigtail.
Op dinsdagavond wordt de kermis
afgesloten met muziek van 30 past 7
en Schandalica.
Meer informatie is te vinden op
www.kermisaandemaas.nl

ma 20 sept

19.30 uur ~ Mèrthal Horst
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Muziekshoppen in Meerlo wordt Jointoo
Het project Muziekshoppen in Meerlo is omgetoverd tot Jointoo. Het
eerste wapenfeit onder de nieuwe naam wordt een concert rond Kerstmis.
Muziekshoppen is ontstaan uit
een aantal verenigingen uit Meerlo.
Zij wilden op projectbasis een
aantal optredens verzorgen waaraan zangers en zangeressen kunnen
meedoen. In september wordt
gestart met de voorbereidingen voor
een muziekproject met Kerstmis.
Het geheel staat onder leiding van
dirigent Marco Marien.
Er wordt nog gesleuteld aan
het repertoire, maar in ieder geval
staan een bewerking van Stille
Nacht, What Sweeter Music, You are
the new Day en Need somebody to

love van Queen op het programma.
Jointoo treedt op 28 november op in
het Odapark in Venray. Er wordt nog
gezocht naar andere locaties.
Geïnteresseerde jongens, meisjes, mannen en vrouwen die willen
meezingen, kunnen zich tot
19 augustus opgeven via jointoo@
live.nl. De kosten voor deelname aan
het project bedragen 70 euro.
Meer informatie is verkrijgbaar bij
Ati Beemsterboer (0478 51 31 34),
Jan Joore (0478 69 24 37), John Slot
(0478 53 18 35) of Lucy Vervoort
(0478 88 08 10).

Een eerder project van Muziekshoppen,
het Kerstival in discotheek Zenith

Live on Stage

AC/DC UK, Stunning Suzie en
Another Journey

Expositie Jan Janssen
in Griendtsveen
De expositie ’Kernachtig: Horst aan de Maas’ hangt van 11 augustus tot en met 8 september in Herberg
de Morgenstond in Griendtsveen. Het is de derde expositie in een reeks van vier die op verschillende
plaatsen in de gemeente te zien zal zijn. Fotograaf Jan Janssen maakte voor de serie een foto van ieder dorp
uit de gemeente Horst aan de Maas. De foto hierboven is van De Borggraaf in Lottum.

Op zaterdag 14 augustus zullen
tijdens de zesde editie van Live on
Stage drie bands hun opwachting
maken. De coverbands AC/DC UK,
Another Journey en Stunning Suzie
treden deze avond gratis op.
Om 20.00 uur begint de lokale
band Stunning Suzie die vooral popnummers speelt. Het is de eerste keer
dat de band weer optreedt, na het
verlies van gitarist Mark van der Laak.
De tweede band is de Nederlandse groep Another Journey, een
tributeband aan rockband Journey.
Deze band had verschillende hits in
de jaren ’70 en ’80 en het nummer
´Don’t stop believing´ is nu opnieuw
een hit. De coverband zal ook dit
nummer zeker ten gehore brengen.
Live on Stage wordt afgesloten
door de Engelse band AC/DC UK
en het is natuurlijk duidelijk aan
welke rockgroep zij hun eerbetoon
brengen. In haar begintijd vroegen

Mariafeesten in Tienray
zijn in de kerk van Tienray te verkrijgen.
Er is dit jaar ook voor het eerst een
ziekenzegening gekoppeld aan de sacramentsprocessie, zoals ook gebruikelijk is
in Lourdes zelf.
De verbintenis tussen Tienray en
Lourdes blijkt ook uit de steen van de
grot in Lourdes die verwerkt is in de
Lourdesgrot in de Tienrayse kerk. In de
kerk van Tienray kan men het relikwie
van Bernadette eren na de verschillende
vieringen en is Lourdeswater verkrijgbaar.
Naast de momenten van de
verschillende vieringen is de kerk van
Tienray iedere dag geopend voor een
persoonlijk gebed. In de kerk kan men
een intentie schrijven in het intentieboek of een kaarsje opsteken.
Tijdens de Mariafeesten zijn er
een aantal kleine devotionalia te koop.
Mariadorp Tienray nodigt iedereen uit
deel te nemen aan dit feest.

de leden van de Australische band
AC/DC of ze in Horst mochten spelen, maar ze kregen toen te horen
dat deze ´herrie´ niet gewaardeerd
werd. Nu krijgt het dorp een herkansing om alsnog nummers te horen
als ´Whole lotta Rosie´ en ´TNT´. De
concerten worden gegeven op het
Wilhelminaplein van Horst.

Ons bedrijf is
gevestigd in Horst
en wij kweken Sier- en
Vruchtbomen in
vollegrond en containers

In het weekend van 14 en 15 augustus wordt in Tienray het Mariafeest gevierd. De Mariafeesten vinden
jaarlijks plaats rond het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. Op zaterdag 14 augustus is er om 20.00 uur een
pontificale hoogmis met lichtprocessie door Monseigneur F. Wiertz, bisschop van Roermond. Deze dienst wordt
opgeluisterd door het Tienrays Gemengd Koor.
Zondag 15 augustus is er om 10.30
uur een plechtige hoogmis in samenwerking met de parochie Heilige Johannes
de Doper uit Meerlo. De deelnemers aan
deze viering komen dan op bedevaart.
Pastoor Ruud Verheggen zal deze viering
voorgaan. Op zondagmiddag om 15.00
uur is er een Maria-lof met sacramentsprocessie en ziekenzegen door
Z.E.H. T. Huitink, voorzitter van de
Nationale Bedevaarten en erekapelaan
van Lourdes. De processie wordt opgeluisterd door het Tienrays Gemengd Koor.
Tienray is het officiële ‘Klein
Lourdes’ voor Nederland. Al in 1877
kreeg deze plaats van Paus Pius IX deze
eretitel. Juist door deze verbinding voelt
men in Tienray een beetje hetzelfde
als in Lourdes. Dit gevoel wordt tot
uitdrukking gebracht met vieringen en
processies, waaronder de lichtprocessie
op zaterdagavond.
Kaarsen voor deze lichtprocessie

AC/DC UK

Wij zijn op zoek naar een:

Medewerker Boomkwekerij
Jouw taken:
alle voorkomende werkzaamheden zoals:
l planten, aanbinden, veredelen, verzorgen, snoeien en rooien van bomen
l omgang met tractor en machines
l bestellingen klaarmaken
Jouw profiel:
motivatie en interesse in de boomkwekerij is zeer belangrijk
l een ondernemende en flexibele instelling; je bent een aanpakker
l als je ervaring hebt in de boomkwekerij is dat een pré
l

Wij bieden jou:
afwisselend en zelfstandig werk in een klein team
l fulltime baan en naar gebleken geschiktheid een vaste aanstelling
l

Heb je interesse?
Stuur dan een brief of neem contact op met Ellen Swinkels,
Tienrayseweg 24, 5961 NL Horst.
Tel: 077-3988141 of E-mail: l-swinkels@home.nl
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Tennisser Floris Boers uit Grubbenvorst
Als je hem zo tegenkomt, lijkt hij een gewone puber met een grote bos
krullen, maar dat verandert op de tennisbaan. De 15-jarige Floris Boers uit
Grubbenvorst is een van de tennistalenten van Nederland en mocht vorige
week mee met Raemon Sluiter naar een landentoernooi in Italië. Deze
week hoopt hij hoge ogen te gooien op het NK onder de 16 jaar.

plaats op de Nederlandse ranglijst
steeg”, aldus Boers. Die tweede plek
verzekerde hem van een plek in het
Nederlands team voor spelers onder
de 16 jaar. Met dat team mocht hij
onder begeleiding van voormalige
tennistopper Raemon Sluiter mee
naar een internationaal toernooi in
het Italiaanse Arezzo. Daar werden in
landenteams wedstrijden gespeeld.
Helaas wist het Nederlandse team
zich daar niet te plaatsen voor de
volgende ronde.

Met Raemon Sluiter
naar Italië
Op dit moment speelt
Floris Boers op het Nederlands
Kampioenschap voor spelers onder
16 jaar in Hillegom. Zijn familie is
daar ook. Ze staan op een camping
in de buurt en kunnen daardoor
de prestaties van Floris goed in de
gaten houden. Het lukt echter niet
altijd voor de ouders van Floris om
bij wedstrijden van hun zoon te zijn.
“We proberen te voorkomen dat ik
alleen met de trein moet omdat het
te ver rijden is”, vertelt de jonge
tennisser. “Bijvoorbeeld met het ITFtoernooi moest ik wel met de trein
omdat mijn ouders gewoon moesten
werken. Soms overnacht ik daardoor
in een gastgezin of bij familie.”

Het tennissen zit bij de familie
Boers in het bloed. De hele familie
tennist, maar het is de eerste keer
dat iemand weet door te breken op
nationaal niveau. Floris begon zoals
iedereen op de tennisbaan in zijn eigen dorp Grubbenvorst, maar na een
paar jaar merkte hij dat hij daar op
de tennisbaan te weinig tegenstand
had. Daarom ging Floris op zijn elfde
naar Tennisclub Venray (TCV): “Een
trainer en wat andere tennissers die
ik ken, spelen ook in Venray.”

Met senioren
spelen om ervaring
op te doen
”Omdat de spelers daar een
beetje van mijn niveau zijn, ben
ik daar naartoe gegaan.” Dit jaar
speelde de jonge Grubbenvorstenaar
voor het eerst in het eerste tennisteam van Venray, bij de senioren.
“In de competitie moet je met senioren spelen om ervaring op te doen.
Alleen de toernooien speel ik nog

met de jeugd”, aldus Floris Boers.
De competitie dit voorjaar met
het eerste team van TCV was geen
onverdeeld succes. Floris Boers: “Het
was een moeilijk jaar. We hebben alle wedstrijden dik verloren.”
Gelukkig won ik nog wel een paar
individuele wedstrijden, maar in
totaal hebben we slechts zeven
punten gehaald in zeven wedstrijden”, vertelt het tennistalent. Naast
de Nederlandse competitie, speelt hij
ook nog af en toe mee in de Duitse
competitie.
Floris Boers weet zich echter
vooral op de toernooien in de kijker
te spelen. Hij deed dit voorjaar
zelfs mee aan een aantal internationale ITF-toernooien. Omdat
hij een zogenaamde wildcard had
aangevraagd, mocht hij als speler
zonder internationale ranking toch
meedoen. Helaas verloor hij al in
de eerste ronde. Beter ging het op
de Nederlandse toernooien. “Op het
Nederlands kampioenschap tot 16
jaar in maart haalde ik de finale,
waardoor ik direct naar de tweede

Floris’ hobby slokt sowieso al
veel tijd op, voor hem en het gezin.
Hij traint twee keer in de week
twee uur in het Brabantse Geldrop
en daarnaast nog een uur of tien bij
Tennisschool Maascourt in Venray.

Nog te jong
om fulltime
te tennissen
Het uitstapje naar Geldrop is
nodig omdat Floris inmiddels aan de
top zit van de tennissers in de regio.
“Op een gegeven moment kom je
steeds een stapje hoger en moet
je steeds verder gaan zoeken om
een sparringpartner te vinden. In
Limburg zijn niet zoveel talentvolle
tennissers, daarom moet je soms
uitwijken naar de Randstad of de
regio Eindhoven.”
En hoe zit het dan met school?
Floris zit op College Den Hulster. Dat
is een LOOT-school, wat inhoudt dat
de school rekening houdt met de
volle agenda van de topsporter. “Als
ik moet trainen, zorgt de LOOT-coördinator dat ik vrij krijg van school,
mits mijn punten goed zijn”, aldus
Boers. Omdat hij nog leerplichtig is,
kan Floris Boers niet fulltime gaan
tennissen, maar zelfs als hij dat niet
was, vindt de tennisser het nu nog

geen goed plan om fulltime met
zijn sport bezig te zijn. “Ik ben nog
niet helemaal uitgegroeid en heb
daardoor een grote kans op blessures. Voor fulltime moet je minimaal
20 uur per week tennissen. Als je te
jong bent, moet je dat niet doen.”
Geduld is dus geboden en het is
sowieso nog de vraag of het Floris
Boers lukt om echt internationaal
door te breken. Want door de benodigde kosten voor het reizen en
de begeleiding kan tennis een dure
hobby worden. Slechts een enkeling wordt daarin gesteund door
de Nederlandse tennisbond KNLTB.
“Als je supergoed bent, wordt alles
gesponsord door de bond. In de
groep tot 18 jaar oud, zijn dat er in
Nederland maar drie, jongens en
meisjes samen. De spelers die daar
net onder staan, moeten alles zelf
betalen en hopen op goede sponsoren”, aldus Floris Boers.

Het geld
komt later wel
Voor het geld hoeft Floris het
voorlopig in ieder geval nog niet te
doen, want de toernooien leveren
nauwelijks wat op. “Ik ben nog jong
en doe het vooral voor mijn ontwikkeling, het geld komt later wel”,
aldus de optimistische tennisser.

100den showmodellen met

50% KORTING!

om plaats te maken voor onze nieuwe collectie;
banken, fauteuils, eethoeken, slaapkamers,
tienerkamers, boxsprings, linnenkasten, etc……
Geopend op:
woensdag t/m vrijdag van 10.00 - 18.00 uur
zaterdag van 10.00 - 16.00 uur
Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree
Telefoon 077-4651794

www.haardstede.nl
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Talentvolle voetballertjes spelen in Horst

PULSE Miniorentoernooi Wittenhorst
met deelname vanuit Engeland
Op zaterdag 21 augustus wordt voor de zevende keer het PULSE Miniorentoernooi gehouden. Het toernooi
wordt door RKsv Wittenhorst georganiseerd in samenwerking met de jeugdopleiding van PSV Eindhoven. De dag
begint om 09.30 uur met het voorstellen van alle deelnemende teams aan het publiek waarna om 09.45 uur het
toernooi begint. Het sportpark van Wittenhorst ligt aan de Wittebrugweg 3 in Horst.

Er nemen dit jaar zestien teams deel
aan het toernooi met voor het eerst
een team uit Engeland. De Engelse club
Derby County komt met haar jongste
jeugd naar het terrein van Wittenhorst.
Andere clubs die deelnemen zijn; PSV,
Ajax, Feyenoord, Bayer Leverkusen,
Racing Genk, VVV-Venlo, Lierse SK,
Borussia Mönchengladbach, Volendam,
NEC, Schalke ‘04, Club Brugge, Sparta en
het team Horst aan de Maas.
Voor het team Horst aan de
Maas zijn de volgende spelers
geselecteerd; Bram Wijnhoven (SV
United), Sem Custers en Jules Custers
(Swolgense Boys), Dennis van der Zee
(Sparta’18), Giel Beurskens (NEC), Levi

Spreeuwenberg (RKSV Melderslo), Rens
Aerts (RKSV Meterik), Roger van Lier
(SV Lottum) en Sven van Ooijen (RKsv
Wittenhorst).
Talenten uit de regio tot tien jaar
mogen zich meten met leeftijdsgenootjes van de verschillende profclubs.
Door een nog steeds groeiend
aantal deelnemende clubs heeft de
organisatie enkele clubs moeten teleurstellen. “We merken dat clubs elk jaar
weer sneller hun deelname toezeggen,
organisatorisch zijn we hier uiteraard heel blij mee. Maar wanneer het
deelnemersveld compleet is kunnen
we niet anders”, aldus Rob Vissers van
RKsv Wittenhorst.

NU
SCOREN!
NU SCOREN!
Veel aanmeldingen

NU SCOREN!

jeugdtoernooi Aspargos
De Grubbenvorster volleybalvereniging SV Aspargos organiseert zondag
19 september voor de dertigste keer het jeugdvolleybaltoernooi. Volgens de
organisatie loopt het storm met de inschrijvingen en waarschijnlijk moeten
enkele teams vanwege de vele aanmeldingen worden teleurgesteld.
“Een aantal clubs dat elk jaar
mee doet heeft zich nog niet
aangemeld, maar we zitten nu al
weer bijna vol.” zegt voorzitter
van de toernooicommissie Mike de
Boer. “We zullen deze clubs dan ook
inlichten, zodat zij toch nog de kans
krijgen zich aan te melden. Maar
vol is helaas echt vol. Als we meer
teams gaan inschrijven, kunnen we
niet meer de kwaliteit leveren die
de basis vormt van ons succes.”

Drukte bij de prijsuitreiking
van het toernooi in 2009

De wedstrijdleiding werkt volledig
geautomatiseerd, met een eigengemaakt toernooiprogramma. “Hierdoor
zijn we erg flexibel en kunnen we, als
er bijvoorbeeld een team niet komt
opdagen, in no-time het wedstrijdschema voor de hele poule aanpassen. Hierdoor speelt elk team ongeveer evenveel wedstrijden, ongeacht
de grootte van de poule.” zegt Mike
“En omdat wij als vereniging zorgen
voor de scheidsrechters, kunnen de

trainers en coaches zich volledig
richten op hun team. Bij veel volleybaltoernooien is dat anders”.
Het jeugdvolleybaltoernooi valt
ieder jaar net voor het begin van
het volleybalseizoen. “Een heel slim
gekozen datum”, zegt Mike de Boer.
“Veel clubs zijn bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.
Senioren spelen dan vaak oefenwedstrijden, maar voor de jeugdteams
worden die veel minder georganiseerd. Tijdens ons toernooi kunnen
de jonge volleyballers, vaak voor het
eerst in een nieuwe teamsamenstelling of klasse, hun ‘oefenwedstrijden’ spelen.” Dat veel verenigingen
het daarmee eens zijn, blijkt uit het
aantal aanmeldingen. In de loop der
jaren is het aantal deelnemende
teams gegroeid tot maar liefst 130.
“Het absolute maximum”, volgens
Mike de Boer.
De hele vereniging is in de
weer met de organisatie van het
toernooi. “Wij zijn er trots op dat
we als vereniging jaarlijks zo’n mooi
jeugdevenement kunnen organiseren”, zegt John Jenniskens, voorzitter
van SV Aspargos. “Werkelijk ieder lid
van de club is betrokken. Is het niet
als deelnemer, dan wel als jurylid,
scheidsrechter of medewerker in
de eet- en drinktent. Je merkt dat
dit het wij-gevoel binnen de club
versterkt: samen maken we er ieder
jaar weer iets heel moois van. De
lol op de gezichten van de deelnemende kinderen is dan het mooiste
‘dank-je-wel’ dat je kunt krijgen.”
Het SV Aspargos Jeugdtoernooi
vindt op zondag 19 september tussen 10.00 en 16.00 uur
plaats op sportpark d’n Haspel in
Grubbenvorst. Meer informatie op
www.aspargos.nl.
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Sinds 1980
een familiebedrijf
Het restaurant waar u kunt genieten van originele
Italiaanse gerechten en onze exclusieve pizza’s

Proef ook onze specialiteiten
en huisgemaakte pasta’s
Reserveren gewenst

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

La Rondine - Meterikseweg 84 - Horst
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aan
Marlou
Minten
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

Moment
of fame

Mies&Flo

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Marlou Minten
18
Sevenum
Avans Hogeschool, Social
Studies in Den Bosch

Waar word jij later een talent in?
Pff, dat is een goede vraag. Ik zou
het zo niet weten. Ik hoop in het
verder gaan met schrijven, daar wil ik
toch wel proberen iets meer mee te
bereiken.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Ik heb elke periode andere vakken,
maar tot nu toe vind ik het vreselijkste
vak toch wel planning en diagnostiek,
dat is zo saai. Ik heb wel meerdere
leuke vakken gehad. Maar als ik moet
kiezen, kies ik toch voor drama.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb niet echt een beste vriend of
vriendin. Diegene waar ik het meest
mee optrek zijn Sophie, Ellen en

Nicole. Ik kan het met alle drie even
goed vinden en het is altijd super
gezellig.
In het weekend ben jij te vinden in?
In Croes of bij De Gaper, in Palladio en
op andere feestjes hier in de buurt.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Er staat natuurlijk heel veel eten op
tafel, zoals chips, chocola en het liefst
ook nog Ben&Jerry’s. Wijn en andere
drank mag natuurlijk ook niet ontbreken tijdens een gezellige avond.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Ook al houd ik niet zo van shoppen,
toch zou ik lekker de stad in gaan om
een nieuwe garderobe voor de zomer
aan te schaffen. Dat is hard nodig, dus
die 1.000 euro zou wel welkom zijn.
En die avond zou ik meteen flink gaan
stappen om het te vieren!
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als ik met uitgaan op een hele leuke

jongen af zou stappen en dan keihard
op mijn gezicht zou gaan. Dat lijkt me
toch wel zo’n moment dat ik er even
niet meer zou willen zijn. Het is mij
gelukkig nog nooit gebeurd, het zou je
maar overkomen…
Ik ga op vakantie en neem mee?
Al mijn vriendinnen, cocktails, leuke
zomerkleren en natuurlijk wat leuke
vrijgezelle jongens.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Lasagne of andere pasta’s. Daar kun je
mij altijd blij mee maken.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In een jurkje dat ik vorig jaar gekocht
heb voor de zomer. Het zit heerlijk en
het ziet er ook nog eens super leuk en
lekker zomers uit.

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

OPRUIMINGS FINALE!
Op de dames- en heren
zomermode afdeling

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

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51

Paparazzi, fototoestellen,
camera’s, flitsen, wijzende
vingers en starende blikken. In
de stromende regen beleefden
wij ons ´moment of fame’.
Onszelf in ons mooiste jurkje
gehesen stonden we klaar om
naar een van de vetste feesten
van Lloret de Mar te gaan, toen er
een ramp gebeurde. De hemel
stortte in, werd opgelicht door
bliksemschichten en huilt al zijn
regentranen eruit. We wilden zo
snel mogelijk naar het feest, maar
de voorwaarde was wel dat we
droog bleven. Creatief gingen we
aan de slag met vuilniszakken.
Twee kijkgaten en een luchtgaatje
maakten onze vuilniszak de
perfecte regenjas.
Eenmaal buiten, gehuld in
onze zelfgemaakte poncho’s,
kwamen we erachter dat dit niet
zo handig was. Het dunne
vuilniszakvelletje bleek toch niet
zo water- en winddicht te zijn als
wij dachten. Plan B volgde. Sneaky
bombardeerden wij een parasol
van het zwembad tot onze megaparaplu. Bij deze diefstal fungeerden de vuilniszak-regenjassen als
handige bivakmutsen. Eenmaal de
parasol in ons bezit liepen we als
echte diva’s droog naar het feest.
Blijkbaar gaf een mega-parasol
met twee meisjes in opvallende
jurkjes een grappig beeld. Van alle
kanten flitsten de fotocamera’s in
onze richting. Toen we dit eenmaal
in de gaten hadden zagen we ook
de vele wijzende vingers en
starende blikken aan de andere
kant van de straat. Natuurlijk
konden wij het niet laten als echte
koninginnen naar deze camera’s
en mensen te zwaaien.
Wat we niet in de gaten
hadden, was dat onze megaparasol toch net iets groter was
dan een normale paraplu. Ons
zwaaien naar de mensen en het
genieten van de aandacht werd
bruut verstoord door een enorme
klap. Onze parasol bleef hangen
tussen een lantaarnpaal en een
verkeersbord, waardoor wij
lichtelijk in het doek van de
parasol gelanceerd werden, not
very charming.
Natuurlijk stonden we binnen
één seconde weer netjes onder
onze grote parasol, in de hoop dat
niemand ’t gezien had.
Met een lamme arm van het
tillen van de parasol hadden wij
onze bestemming helemaal droog
bereikt. Vlug nog een dankbaar
kusje op onze parasol als afscheid,
daarna snel naar binnen om te
gaan feesten.

In een trainingsbroek. Dat zit het makkelijkst en kun je zo goed als overal
aan doen. Behalve op fatsoenlijke
gelegenheden dan.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Ik ben weer begonnen met schrijven,
dus daar besteed ik nu weer wat meer
tijd aan dan eerst. Maar alle feestjes
die nog komen deze zomer daar wil ik
toch wel heel veel tijd aan besteden,
die zijn namelijk altijd wel gezellig.
Stel je bent de baas in jouw
woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Ik zou regelen dat er qua uitgaan
wat meer te doen is. Het is altijd wel
gezellig in Sevenum, maar het zou
wel leuk zijn als de Maraboe weer ’n
keer open gaat of dat er een andere
discotheek komt waar meer jongeren
uit Sevenum en andere dorpen op
afkomen.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
In ieder geval een spannende thriller.
Ik zou nog heel graag Paranormal
activity willen zien, maar afgelopen
weekend heb ik Orphan gezien en die
was ook zeker de moeite waard.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ik wilde zeggen McDrive, maar dat
vind ik toch net iets te standaard.
Dus dan wordt het toch Clevers in
Grubbenvorst.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Heel veel landen. Er zijn nog zoveel
landen die ik graag wil zien. Als ik
moest kiezen wordt het toch NieuwZeeland of Afrika, daar wil ik super
graag een keer heen.
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Import vanuit China, India, Brazilië, Turkije, Vietnam, Spanje en Italië

de goedkoopste van Nederland!
Natuursteen

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

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

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

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

Broekhuizenvorst
Country-dag

Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

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

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
13 t/m 19 aug
Tandunique
Peperstraat 43, 5975 BT Sevenum
T 077 4672097

Verloskundige zorg

zo 15 augustus
Organisatie:
countryband Little Montana
Locatie: terras café-zaal ’t Dorp

Griendtsveen
Expositie ‘Kernachtig
Horst aan de Maas’
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Meerlo

Kerkdiensten

Electroshock Festival
za 14 augustus 17.00 uur
Organisatie: OJC Merlin
Locatie: OJC Merlin

zondag

Melderslo
Punx-picnick

za 14 augustus 14.00 uur
Organisatie: Punxpicnick
Locatie: Blaktweg 22

Kroetwis maken
zo 15 augustus 13.00 uur
Organisatie: De Locht
Locatie: De Locht

Meterik

wo 11 augustus t/m
wo 8 september
Locatie: Herberg de
Morgenstond
Door: Fotograaf Jan Janssen

Huifkartocht voor mensen
met een beperking
za 14 augustus
Organisatie:
Paardenmelkerij ’t Voske
Locatie: Vertrek vanaf
Paardenmelkerij ’t Voske

Hegelsom

Phoenix on the Beach

Henry’s Funeral Shoes &
The Tellers

vr 13 t/m zo 15 augustus
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: OJC Phoenix

vr 13 augustus 20.00 uur
Organisatie:
stichting Kultuur in de haof
Locatie: Central Park

Horst

Kampioenschappen
Boomstamzitten
vr 13 augustus 14.00 uur
Organisatie: Café De Lange en
Dreksbak
Locatie: Café De Lange Horst

Live on Stage
za 14 augustus 22.00 uur
Organisatie:
Blok 10 en café Het Centrum
Locatie: Wilhelminaplein Horst

Sevenum

zondag

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

19.15

Grubbenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.00

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

zaterdag

Lottum

Muziekfestijn op
De Schatberg

Meerlo

Tienray

10.00

Broekhuizenvorst

vr 13 en za 14 augustus
Organisatie: Horeca Sevenum
en Kronenberg
Locatie: Raadhuisplein

zo 15 augustus
Organisatie: MCC Events
Locatie: Kasteelruïne

10.00

Broekhuizen

Kronenberg

Car Boot Sale

do 19 augustus
Locatie: centrum Horst

Heilige mis

Serum Open Air

zo 15 augustus van 16.00 tot
23.00 uur
Organisatie: Jan Kammers
Locatie: De Schatberg

Zomerbraderie

America

zondag

zondag
donderdag

19.00
08.30

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

10.30
09.00

Melderslo
zaterdag
maandag
donderdag

Mariafeest

Meterik

za 14 en zo 15 augustus
Organisatie: Parochie Tienray
Locatie: kerk

zondag

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

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum

de

beejekurf
r e s t a u r a n t

een aVondje tafelen
in de beejekurf is Veel meer
dan alleen de moeite waard...

24 uur per dag bereikbaar
Paterslaan 15 Venray t 0478 581869 e info@debeejekurf.nl i www.debeejekurf.nl
‘Het Zorghoes’
Westsingel 98 Horst
T 077 398 14 50
T b.g.g. VieCuri Venray 0478 52 22 22•Beejekurf ad 103x74.indd 1
05-07-10

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
09:36maandag

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

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

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

Maxwell betaalgemak:

10
x
betalen,

ABSOLUTE BODEMPRIJZEN VOOR

in

UITLOPENDE EN WINKEL-MODELLEN

OPRUIMING!
al
Speciau
voor t!
ch
ingeko

= uitermate geschikt
voor snelle beelden

107 CM PLASMA
BREEDBEELD TV + 600 HZ

• Enorm 107 cm beeldscherm waar de actie vanaf spat.
• 600 Hz Subﬁeld TruMotion voor uitermate vloeiende weergave.
• Smart Energy Saving plus = uitermate energiezuinig! HDMI
digitale scart-aansluiting, razendsnelle responstijd: 0.001 ms.

499
óf 10x €

DVD-SPELER

Digitale scartaansluiting

• Comfortabele vol-elektronische bediening.
• Verbruikt 10% minder dan normale
energieklasse A!
• Meervoudige waterbeveiliging, extra
grote vulopening.
• Programmaverloop-indicatie, standaard
verkorte wasprogramma’s.

375

óf 10x €

TOEREN

WEBCAM

HARDE SCHIJF

499
399

FULL HD LCD
BREEDBEELD + DVD-SPELER

• Schitterende uitvoering met glasplaat voor kristalhelder beeld,
ongeëvenaard Full HD beeldkwaliteit (1920x1080).
• Snelle 5 ms responsetijd voor vloeiende weergave, HDMI aansluiting,
geschikt voor wandmontage.

499
399

HANDIG NETBOOK
•
•
•
•

299

al
Speciau
voor t!
ch
ingeko

5

10

279
.

0L
11

349
249

DIGITALE
SD-KAART VIDEOCAMERA

79

Opnemen op een SD/SDHC geheugenkaartje.
Super Lolux voor betere opnames bij weinig licht.
Konica Minolta lens met 39x optische zoom.
One touch Upload naar YouTube™.

KRACHTIGE STEREO-SET
•
•
•
•

Compact model met prima geluidsweergave.
FM-radio met RDS, CD-speler speelt CD, CD-R(W).
Hyper-Bass Sound, equalizer met 4 geluidsinstellingen.
Handige sleeptimer, audio-ingang aan de voorzijde.

AANRADER!

OP=OP!
17 LITER

Inclusief
afstandsbediening

99
69

39

COMPACTE DVD-SPELER

• Geschikt voor DVD, DVD+R(W), (S)VCD, etc.
• Ultra plat ontwerp dat overal past.
• Progressive Scan voor een optimale beeldkwaliteit.

START-UITSTEL

199
129

175

TOPKWALITEIT!

499
399

L.

Royaal 155 liter koelgedeelte met hygiëne control.
105 liter vriesgedeelte verdeeld over 4 vriesladen.
2 stevige draagplateaus, 2 ruime groenteladen.
Energieklasse A+ = tot 25% zuiniger dan A-klasse!!

39x OPTISCHE ZOOM
800.000 PIXELS

•
•
•
•

UNIEK: 4
VRIESLADEN!

260 LITER KOEL /
VRIES COMBINATIE
•
•
•
•

Snelle Atom N450 processor.
160 GB harde schijf, 1 GB intern geheugen.
Intel® GMA 3150 video, geïntegreerde webcam.
Geïntegreerde cardreader, 802.11 b/g WiFi.

37,50

L.

5
15

OP=OP!

INTERN GEHEUGEN

275

599
549

TOPKWALITEIT!

1400

49,90

160 GB
1 GB

Informeer bij uw adviseur

1400 TOEREN
WASAUTOMAAT

799
699

600

Bij alle aankopen v.a. € 245,-

89
79

KEUKENAPPARATUUR

45

17 LITER MAGNETRON

• Eenvoudige draaiknopbediening.
• 700 Watt magnetronvermogen.
• Aparte ontdooistand, 5 magnetronstanden.

1800
WATT

Aquastop

ENERGIEZUINIGE VAATWASSER

• Eenvoudige draaiknopbediening voor programmakeuze.
• Handige starttijdkeuze 3, 6 of 9 uur, Aquastop met levenslange garantie, in hoogte verstelbare bovenkorf.
• Elektronische navulindicatie zout en glansspoelmiddel.

SUPER
KRACHTIG!
129
99

69

1800 WATT
KRACHTIGE STOFZUIGER
•
•
•
•

249
199

335

12
Couverts-inhoud

449
399

1800 Watt regelbaar vermogen.
Elektronische zuigkrachtregeling.
Metalen telescoopbuis.
Stevige rubberen wielen.

129
110 LITER KOELKAST
•
•
•
•

Zeer ruime en overzichtelijke indeling.
In hoogte verstelbaar draagplateau.
Grote groentelade.
Zeer zuinig in verbruik.

*Rekenvoorbeeld tijdens uitgestelde betaalperiode.
Kredietsom

Rekenvoorbeeld Lease na periode uitgesteld betalingsperiode.

Effectieve

Looptijd

Totale

rente

in

prijs van

rente

in

prijs van

op jaarbasis

maanden

het krediet

op jaarbasis

maanden

het krediet

0,00%

18

Kredietsom

Maandlast

* Effectieve

looptijd

Totale

€

500

€

500,00

€

1.500

0,00%

18

€

1.500,00

€

2.500

0,00%

18

€

2.500,00

€

2.500

€

68,39

15,00%

48

€

3.282,66

5.000

0,00%

18

€

5.000,00

€

5.000

€

116,49

15,00%

60

€

6.989,49

€

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. tot 15 augustus 2010).

Digitale scartaansluiting

*

€

500

€

1.500

€
€

44,91
51,31

15,00%
15,00%

12
36

€

538,89

€

1.847,11

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

Maandag open vanaf 11.00 uur.

HORST

Hoofdstraat 25
(weg rondom centrum)
Kijk ook op www.maxwell.nl

m110810

107
CM

0% RENTE

