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Budgetslapen

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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Succesvol zomerfeest
Kronenberg
Het Zomerfeest Kronenberg zit er op. Het feest wordt
jaarlijk georganiseerd voor alle inwoners van het dorp en
voor mensen uit de regio. Het is een geslaagd weekend
geworden dat al vorige week donderdag begon en
afgelopen zondag eindigde met een zeskamp aan de
Meerweg.

Donderdag was er een kienavond in
de Torrekoel en op het feestterrein aan
de Meerweg vond een Summer Open Air
Dartstoernooi plaats. Vrijdagavond stond
in het teken van Summer Rock met
Rock Girl Remix met een potje stevige

rockmuziek in verschillende varianten.
Zaterdagavond stond Summer Carnaval
op het programma met huisband
Promilaasj, Big Benny en het trio ‘Altied
Noeit Te Laat’. Op zondag, de slotdag
van het Zomerfeest in Kronenberg, stond

een grote zeskamp op het programma.
Er streden acht teams om de eer en om
de prijzen. Bleef het qua weer zo goed
als droog, dat gold niet voor de deelnemers. De uiteindelijke winnaar werd het
team van VC Nog Wat.

Laatste jongenskamp Broekhuizenvorst oude stijl
Dit jaar is aan een jarenlange traditie in Broekhuizen en Broekhuizenvorst een einde gekomen. Afgelopen
week gingen de jongens uit Broekhuizen en Broekhuizenvorst voor de laatste keer op kamp. Een week lang
stoere jongenszaken zoals ravotten in het bos, buksschieten en nog veel meer. Vanaf volgend zomerkamp in 2011
neemt Jong Volk Broekhuizen/Vorst (JVBV) het stokje over van de huidige leiding. Er worden dan gemengde
kampavonturen georganiseerd voor jongens en meisjes in de leeftijd van 7 tot en met 15 jaar.

(foto: Paul Verstraten)

Afgelopen weekend was wel
een bijzonder kampweekend voor de
leidinggevenden van het Jongenskamp.

Samen op stap naar
het buitenland
Jac Kallen één van de leiders
blikt mee terug. “Begin jaren 60 was
er al het misdienaarskamp, opgericht door de plaatselijke kapelaan.
We gingen dan samen met een bus
op stap naar het buitenland. Later

werden er grote tenten aangeschaft
en bleven de jongens meer in eigen
hun omgeving. Pas in de 80-er jaren
groeide hieruit het Jongenskamp. Niet
alleen misdienaars maar alle jongens
van de basisschool vanaf groep 5
mochten voortaan mee. Veel kinderen
uit de twee Maasdorpen Broekhuizen
en Broekhuizenvorst zijn in de loop der
jaren dan ook aan de leiding toevertrouwd en denken hier met plezier aan
terug. We gingen bijvoorbeeld samen
op kamp naar Swalmen, Holthees,

Well en de laatste jaren in de Blokhut
Jong Nederland te Arcen. Dat was
ook voor ons als leiding een hele
verantwoordelijkheid en vergde veel
voorbereiding. Maar we deden het
met veel plezier”, aldus Kallen die
ruim 20 jaar bij het Jongenskamp
betrokken was.
De laatste jaren vormden Nick
Knelissen, Nicole Flos en Jac Kallen
de drijvende krachten en vaste kern
binnen het Jongenskamp.
Lees verder op pagina 3
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Terugkeer bloemrijke graslanden in het dal
van de Groote Molenbeek Sevenum
Uit inventarisaties in het dal van de Groote Molenbeek in Sevenum blijkt
dat door maatregelen van het Waterschap Peel en Maasvallei en
Staatsbosbeheer de bloemrijke graslanden terugkeren. Het aantal specifieke
planten van natte graslanden neemt toe. Het verbeterde waterbeheer en een
zorgvuldig maaibeheer liggen daaraan ten grondslag.
Het Waterschap Peel en Maasvallei
heeft de laatste jaren op veel plaatsen
de beekdalen opnieuw ingericht. Rechte
beken werden weer krom en vaak
werden de beken ook minder diep
gemaakt. Daardoor wordt het water
minder snel afgevoerd en worden de

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
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aanliggende graslanden natter.
Staatsbosbeheer heeft veel beekdalgraslanden in beheer. Jaarlijks worden
deze graslanden door Staatsbosbeheer
met aangepaste maaimachines
gemaaid.
Door deze maatregelen kleuren
in het voorjaar op veel plaatsen de
graslanden weer paars en roze van
de pinksterbloemen en de koekoeksbloemen. Minder algemene planten
op het natte grasland zoals moeraskartelblad, pijptorkruid, dotterbloem
en blaaszegge worden weer her en der

in de beekdalgraslanden aangetroffen
en breiden zich uit. Ook de fauna
profiteert van de verbeterde terrein-

omstandigheden. De moerassprinkhaan
en de zeldzame vuurlibel worden al
weer waargenomen. Door de nattere

omstandigheden vallen poelen minder
snel droog. Poelen zijn van belang als
voortplantingsplaats voor salamanders
en libellen.
Jaarlijks worden deze specifieke
graslanden door Staatsbosbeheer één of
twee keer gemaaid. Maaien voorkomt
verruigen van de graslanden en door
de afvoer van het maaisel verdwijnen
voedingsstoffen uit het gebied. De natte
en voedselarme omstandigheden zijn
voor veel bijzondere plantensoorten van
belang.
Het maaien gebeurt met speciale
machines die op rupsbanden rijden.
Door de natte terreinomstandigheden
kunnen voertuigen met luchtbanden
het terrein niet in. Deze zouden diepe
sporen maken en de vegetatie te veel
beschadigen.

Waterschap Peel en Maasvallei

Weer voldoende water in de beken
De beken in Noord- en Midden-Limburg zijn weer op peil nu de warme en
droge periode voorbij is. Boeren mogen het water uit de beken weer gebruiken om hun akkers en weilanden te beregenen. Sinds 28 juni legde
Waterschap Peel en Maasvallei hier een verbod op. Het grondwater mocht wel
gewoon gebruikt worden.
In de afgelopen weken is voldoende
regen gevallen om het watertekort in
de beken aan te vullen. De voorspelling
is dat het landelijk tekort aan neerslag
de komende dagen nog verder terug zal
lopen. Daarnaast zal er weinig behoefte
zijn om te beregenen. De verwachting is

dan ook dat het waterpeil van de beken
de komende periode nog verder zal
stijgen.
Het verbod betrof het onttrekken
van water uit alle beken in Noord- en
Midden-Limburg, met uitzondering van
de beken die in de regel altijd voldoende

afvoer hebben. Uit het grondwater
mocht wel ontrokken worden. Uit controles bleek dat het verbod over het algemeen goed werd nageleefd. Er zijn maar
een paar overtredingen geconstateerd.
Het waterschap heeft in totaal zeventien
ontheffingen verleend aan agrarische
bedrijven, bijvoorbeeld omdat zij niet
met grondwater konden beregenen.
Het waterschap heeft degenen
die een vergunning hebben voor het
onttrekken van oppervlaktewater per
brief geïnformeerd over het instellen

van het verbod. Over het opheffen van
het verbod kregen de betrokkenen een
bericht per e-mail. Het waterschap roept
alle vergunninghouders op om hun
e-mail adres te geven, zodat ze hen ook
in de toekomst allemaal op een snelle
en kostenefficiënte manier op de hoogte
kan houden. Er zijn zo’n 600 personen
die een vergunning hebben voor het
onttrekken van oppervlaktewater of die
zich hiervoor gemeld hebben bij het
waterschap. Voor meer informatie kijk op
www.wpm.nl
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www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

De hengelsportzaak voor de beginnende en de gevorderde visser

Onze merken:
D.A.M. – MAD – Sumo – FOX
Gamakatsu – Spro – Cresta – Preston
Pro-Line – Freezerbaits – Evezet – Berckley
Rozemeijer – Dynamite – Korda
en nog veel meer...
Markt 15, 5975 AM Sevenum - (077) 467 11 53

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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Laatste jongenskamp Broekhuizenvorst
oude stijl
Nu, vijftig jaar later, komt er
een nieuwe club die zomerkampactiviteiten gaat organiseren.

Er komt een
nieuwe club voor
jongens en meisjes
Jong Volk Broekhuizen/Vorst (JVBV)
organiseert het volgende zomerkamp
een kamp met zowel jongens als
meisjes. Hoe dat er precies uit gaat
zien is nog niet bekend. Coen Absil uit
Broekhuizen zet het JVBV mee op om
zo de nieuwe organisatie op weg te

helpen, waarna vrijwilligers het over
moeten nemen.
In Broekhuizen/vorst ging twee
jaar geleden het Meisjesgilde ter
ziele omdat er nauwelijks leiding te
vinden was. Het Meisjesgilde was
er voor meisjes van 7 tot en met 15
jaar en hield haar activiteiten in het
Koetshuis.
Een ander jongerenclub, ‘Tina
Mosa’ voor jongens en meisjes van
8 tot en met 10 jaar uit de twee de
dorpen bestaat nog wel maar zoekt
ook aansluiting met JVBV. Tina Mosa
organiseert bij Wip Inn in Broekhuizen
regelmatig knutselavonden.

Vrijwilliger van het eerste uur
Jac Kallen: “De nieuwe leiding (JVBV)
kan altijd een beroep op ons doen.
We willen daar waar nodig is altijd
helpen of bijspringen met raad en
daad. Tijdens een kampweekend
rust een grote verantwoordelijkheid
op je schouders als leidinggevende.
Daar mag men niet te licht over
denken. Maar nogmaals, we hebben
het Jongenskamp met groot plezier
georganiseerd en hopen dat JVBV
een succes wordt. We sluiten nu een
hoofdstuk af en staan voor nieuwe
uitdagingen, zo gaat dat in het leven”,
aldus Kallen.

Gebak van de dag
Iedere week een
verrassende lekkernij

Frambozen schnitt
HORST • MAASBREE

Gratis single van Rowwen
Hèze voor inwoners America
Op woensdagmorgen 25 augustus lieten de zes bandleden van Rowwen Hèze op elk huisadres in hun woonplaats America een gratis exemplaar van de nieuwe single ´America´ in de brievenbus vallen.

Import vanuit China, India, Brazilië, Turkije, Vietnam, Spanje en Italië
De band viert in 2010 haar 25-jarig
bestaan en in dat kader komt de band
dit jaar op elke 25e van de maand
met iets nieuws naar buiten. Voor
25 augustus werd de actie bedacht
om de nieuwe single; ‘America’ huis
aan huis in het gelijknamige dorp te
bezorgen. De 25 jaar oude tekst van
´America´ behandelt de ‘grappen’ die
de inwoners van het peeldorp al voelen
aankomen als ze vertellen dat ze uit
America komen; ‘hoe dat dan, met
‘t vliegtuig of de boot’?
Het kadootje is ook bedoeld als een
bedankje richting America, dat model
stond voor veel teksten. Jack Poels:
”America is door de jaren heen een
onuitputtelijke inspiratiebron en veilige
thuishaven voor ons geweest. Ook voor

de komende 25 jaar, getuige de laatste
regel van het lied; ‘want we zien nog
lang ni kloar’.”
Jack vervolgt: “We doen dit omdat
wij toch het gevoel hebben dat we de
Americanen wat te danken hebben.
Het dorp heeft voor ons al die jaren als
een veilig nest gevoeld. De mensen
hebben ons altijd gewaardeerd.
Dat zullen ze misschien niet gauw
uitspreken, maar via een omweg hoor
je vaak toch dat de mensen wel trots
op het bandje zijn.”
De single ‘America’ is ook terug
te vinden op de nieuwe lp/cd ‘Zilver’.
Jack: “Zo´n 25 jaar geleden bracht
Rowwen Hèze in eigen beheer haar
eerste lp uit. Met daarop zes liedjes
die voor de doorbraak moesten gaan

zorgen. Het repertoire van toen staat
op deze plaat model voor zes splinternieuwe nummers die we wederom aan
het zwarte vinyl toevertrouwen. Samen
met de zes originele liedjes hebben we
die daarnaast ook nog eens op CD gezet”. De lp/cd ´Zilver´ ligt 25 september
in de winkels.
Vrijdag 24 september is de dag dat
Rowwen Hèze exact vijfentwintig jaar
bestaat. Op deze dag wordt de band
zelf ook verrast, dan organiseert de
Rowwen Hèze fanclub in samenwerking
met het management van de band een
groot, éénmalig verrassingsconcert in
Brabanthallen in Den Bosch. De jubilarissen en de bezoekers worden daar
verrast door collega-artiesten en betreden natuurlijk zelf ook het podium.

Enquête al ingevuld?
Een aantal weken geleden vond u bij HALLO Horst aan de Maas een enquêteformulier waarin wij uw
mening vragen over ons nieuwsblad. Wij zijn blij dat er al erg veel reacties per post en via internet zijn
binnengekomen.
Toch kunnen we ons voorstellen dat er mensen zijn die tijdens
de vakantieperiode er niet aan
toegekomen zijn om de vragenlijst

in te vullen. Graag willen wij alle
lezers van HALLO de gelegenheid
geven om dit alsnog te doen. 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.

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

HENK AARTS
Beleef de barbecue!

Zomer...
... barbecue!
vanaf

€ 7,45 p.p.

www.HenkAarts.com
Wouterstraat 36 America
077 464 04 20
06 53 18 45 34
info@henkaarts.com
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Collecte KWF Kankerbestrijding in Swolgen
Van 6 tot en met 11 september komen in Swolgen collectanten aan de deur voor de jaarlijkse landelijke
collecte van KWF Kankerbestrijding. Het thema voor de collecteweek van dit jaar is: onderzoek werkt, geef gul!
Al 61 jaar gaat het Koningin
Wilhelmina Fonds (KWF) voorop in de strijd tegen de ziekte
kanker. Sinds de oprichting in 1949
zijn de overlevingskansen van
kankerpatiënten ruim verdubbeld.

Tegenwoordig is de kans dat iemand met kanker de eerste 5 jaar
overleeft, gestegen van 25 naar 55
procent. Dit is afhankelijk van de
soort kanker en het stadium van
ontdekking. Die successen worden

door KWF behaald mede door de
inzet van collectanten, donateurs,
wetenschappers, artsen, verpleegkundigen, patiënten, patiëntenorganisaties, bedrijven en heel veel
vrijwilligers. Samen wordt gestreden

Schutterij St. Jan
uit Grubbenvorst houdt
feestweekend
In het weekend van 28 en 29 augustus wordt het dorps- en verenigingsschieten en het koningsvogelschieten in
Grubbenvorst georganiseerd. De schutten van St. Jan maken zich gereed voor hun jaarlijkse feestweekend rondom
deze wedstrijden. Inmiddels is bijna alles van het grote Oud Limburgs Schuttersfeest in Grubbenvorst opgeruimd en
kan heel Grubbenvorst, de hele Limburgse schutterswereld maar vooral schutterij St. Jan terugkijken op een zeer
geslaagd OLS 2010.
Op zaterdag 28 augustus is er
het jaarlijkse dorps- en verenigingsschieten op het schietterrein aan de
Meerlosebaan. Vanaf 14.00 uur kan er
door iedereen vanaf 16 jaar geschoten
worden. Op deze dag kunnen verenigingen, buurten of vriendengroepen een
keer ervaren hoe het is om te schieten
met de zware buks. Natuurlijk zullen de
leden van de schutterij de deelnemers
hierbij voorzien van duidelijke instructies. Dit jaar zal er ook een extra schietwedstrijd georganiseerd worden voor
de vele vrijwilligers die hun steentje
hebben bijgedragen aan het OLS 2010.
Dit is een wedstrijd voor drietallen.
Iedereen wordt aangeraden om op tijd
aanwezig te zijn. Tot uiterlijk 16.00 uur
kunnen er kaarten worden gekocht,
zodat er op tijd begonnen kan worden
met het kavelen en hopelijk de winnaar
voor de duisternis bekend zal zijn.
Een van de hoogtepunten in het
schuttersseizoen van schutterij St. Jan
wordt op zondag 29 augustus georganiseerd: het jaarlijkse koningsvogel-

Hoera!!!
Geboren op 19 Augustus 2010

Indy

Dochter van
René van Helden en
Yvonne Hoeymakers
Zusje van Dana
Kramerstraat 5
5975 VT Sevenum

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

schieten. De schutters beginnen deze
dag om 13.30 uur met het afhalen van
het huidige koningspaar Gé en Annie
Bexkens, traditiegetrouw onder de muzikale klanken van harmonie St. Joseph.
Vanuit het huis van de koning aan de
Pastoorstraat vertrekken ze dan naar
de schuttershof aan de Kromboschweg
voor de officiële opening van het koningsvogelschieten 2010.

Een van de hoogtepunten: het jaarlijkse
koningsvogelschieten
Na de officiële opening wordt zo
snel mogelijk gestart met het schieten
op de koningsvogel. Hierbij wordt
uitgemaakt wie dit jaar de nieuwe
koning zal worden van Schutterij St.
Jan. Natuurlijk is er voor de niet-leden
van de schutterij ook de mogelijkheid
om mee te schieten op onze erelidsvogel. Het streven van de schutterij is dat
rond de klok van 18.00 uur de laatste

Teuntje

Ons geluk kan niet op.... We hebben ‘n megje!
Geboren 21-08-2010

Zusje van Piet
Dochter van Pascal Maes en Suzan Derikx
Grubbenvorsterweg 72
5963 RB Hegelsom T 077-3985411

Zelf appels plukken 25 cent per kilo.
Pruimen 50 cent per kilo.
Van Lankveld Tienrayseweg 2 Meerlo
Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06-22 67 65 05

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Steigerhout en Teakhout meubels
voor binnen en buiten. Nu 10% korting
Blaktweg 69, Melderslo. 06-51 93 18 38
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Alle Potten, Betonbeelden en cadeau
artikelen 50% KORTING
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat
41, Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Te huur: caravanstalling.
Tel. 077 - 398 32 95.

resten van de koningsvogel geschoten
zal worden zodat dan de nieuwe koning en erelidskoning bekend zal zijn.
Deze worden daarna gehuldigd op het
bordes voor het schutterslokaal.
Na deze huldiging zullen de schutten van St. Jan de nieuwe koning bij
zijn huis ophalen en wordt direct na
aankomst op de schuttershof de receptie van de nieuwe koning en erelidskoning gehouden. Aansluitend is er het
gezellige koningsbal in de feesttent op
de schuttershof. Beide dagen is gezorgd
voor gezellige muziek in de feesttent en op de schuttershof en tijdens
het koningsbal zijn er ook nog enkele
optredens van live-artiesten.
De schutters van St. Jan zorgen
op beide dagen voor een natje en
een droogje en voor de kinderen is
er een groot springkussen aanwezig.
Iedereen is welkom in het weekend
van 28 en 29 augustus een bezoekje
te brengen aan de schuttershof van
schutterij St. Jan in Grubbenvorst aan
de Kromboschweg.

Man 86 jaar
wil graag
in contact komen
met man of vrouw
uit Horst om samen
te fietsen, uitstapjes
maken, tv kijken, boodschappen doen en gezellig
wat kletsen. Want alleen is
ook maar alleen. Br. o. nr. 101
29 augustus Algemene Verzamelbeurs
Sevenum in De Sevewaeg, Markt 3 te
Sevenum van 10 tot 13 uur. Alles
wat te verzamelen is welkom.
Wie heeft een paard/pony met
hardnekkige zomereczeem?
Tel. 077 - 464 15 40.
Te koop aangeboden
Diverse studieboeken NHTV VTM
Propedeuse 122, VTM
Tel. 077 - 397 00 52
Kleur en geur
Oliën, pomanders, quintessences.
Kom kijken, ruiken en uitproberen.
Elke zaterdag open huis van 14.00 tot
16.00 uur. Averbodeplein 15 Horst.
Info May Proosten 077 - 398 61 14.
Cursusaanbod najaar 2010:
munay-ki, chakra’s, etherische oliën,
bloesem remedies, weerbaarheidstrainingen. Kijk op www.marietweijs.nl

voor minder kanker, meer genezing
en een betere kwaliteit van leven.
Maar de strijd tegen kanker is nog
niet gestreden. Ondanks de goede
resultaten is er nog een lange weg
te gaan. Wetenschappelijk onderzoek
blijft daarbij nog steeds heel hard
nodig. Maar zonder geld geen onderzoek! Geef daarom gul aan KWF

Kankerbestrijding en help mee in de
strijd voor gezondheid.
De collectezakjes zijn de afgelopen dagen in Swolgen huis aan huis
verspreid, evenals een informatiefolder. Mensen die tijdens het bezoek
van een collectant niet thuis waren,
kunnen het zakje in de brievenbus op
Kerkveld 14 deponeren.

Faillissement horecaondernemer Peelse Golf
Op 20 augustus heeft de rechtbank uitspraak gedaan over het
faillissement van Koonings VOF. Het gevolg is dat de personeelsleden van
de restaurants op De Peelse Golf in Sevenum en Crossmoor in Weert
formeel ontslagen kunnen worden. Hierdoor kunnen ze nu een UWVuitkering aanvragen en een beroep doen op de loongantie regeling.
Advocaat Balder Lamers van
Hoeberechts Advocaten in Weert: “Het
is een bijzondere uitspraak omdat er nu
een faillissement is uitgesproken, terwijl er nog een eerdere faillissementsaanvraag loopt. Normaal wordt een
tweede aanvraag van een andere partij
niet behandeld totdat over de eerste
aanvraag een uitspraak is gedaan. “
Na de eerste faillissementsaanvraag heeft Peter Koonings een beroep
gedaan op de Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen (WSNP). Hierdoor
wordt de aanvraag tot faillissement

aangehouden, wat betekent dat zolang
de procedure van de aanvraag schuldsanering loopt er geen uitspraak in de
faillissementsaanvraag wordt gedaan.
Om de impasse te doorbreken is
er een tweede faillissementsaavraag
gedaan namens de eigenaar van de
golfbaan in Weert. En vrijdag heeft de
rechter Koonings VOF dan toch failliet
verklaard. Advocaat Balder Lamers:
“Het lijkt erop dat de rechtbank de
belangen van het personeel zwaarder
heeft laten wegen dan de formele
wetgeving.”

José Janssen
Tienrayseweg 12
5864 CJ Meerlo
T (0478) 692803

Cursussen 2010-2011
• KOKEN VOOR 60+ BEGINNERS
12 lessen - start: maandag 20 sept. van 10.30-12.30 uur
• KOKEN vOOr 60+ GEvOrDErDEN
12 lessen - start: maandag 13 sept. van 10.30-12.30 uur
• BEGINNErS
12 lessen - start: donderdag 23 sept. om 18.00 uur
• GEvOrDErDEN
12 lessen - start: dinsdag 21 sept. om 18.00 uur
• BAKKEN 6 lessen - start: do. 16 sept. om 20.15 uur
• BUITENLANDS
6 lessen - start: dinsdag 12 okt. om 20.15 uur
• TAPAS 3 lessen - start: woensdag 6 okt. om 18.00 uur
• BOrrELHAPJES
2 lessen - start: donderdag 30 sept. om 18.00 uur
• SOEP en TOETJE
3 lessen - start: donderdag 16 sept. om 18.00 uur
• KErSTCUrSUS
2 lessen - start: ma. 13 en di. 14 dec. om 20.15 uur
• CHINEES/INDISCH
6 lessen - start: donderdag 6 jan. om 20.15 uur
• PASTA 3 lessen - start: donderdag 3 mrt. om 20.15 uur
• vIS 3 lessen - start: woensdag 16 feb. om 20.15 uur
• KOUD BUFFET
2 lessen - start: wo. 13 en do. 14 apr. om 20.15 uur
• KINDErFEESTJES op woensdagmiddag

Party koken
Personeel/vrijgezellen/familie/vrienden
feestjes voor groepen van 8-24 personen,
gezellig samen kokkerellen èn eten.
“Kom gezellig kokkerellen in de kookkelder”

www.kookkelder-meerlo.nl
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Weinig uitvallers
uitverkoop!
Melderslose Kennedymars
Oordopjes in voor de muziek en lopen maar

Afgelopen weekend stond Melderslo geheel in het teken van de Melderslose Kennedymars. Naast het lopen
van diverse afstanden waren er verschillende activiteiten voor jong en oud in het centrum van Melderslo.
Maar het spektakelstuk vormt de start en finish van de tachtig kilometer mars op zaterdagavond en de binnenkomst van de wandelaars daags erna. Onze HALLO- verslaggever voltooide de tachtig kilometer per auto en
sprak onderweg met enkele wandelaars.

Tot

50%
korting

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

GroenRijk Maasbree Ř Kanaalweg 7
077-4650080 Ř www.groenrijk.nl

Bij de finish wachten de lopers bloemen en een medaille
De controlepost bij Hayberries in
Broekhuizen ligt op ongeveer zestig
kilometer, zo’n twintig kilometer van de
finishlijn in Melderslo. Aan een tafeltje
zitten Robert Joosten 37 jaar uit Horst,
en Kevin Hendrix (25) uit Well. De zus
van Kevin, Jacqueline Hendrix (27) loopt
ook mee en komt uit Venray. Het trio
oogt moe en moet vort maken om tijdig
de volgende controlepost in Swolgen te
halen. Jacqueline heeft het moeilijk.
“In Grubbenvorst heb ik een half uur
gerust en op de massagebank gelegen.
Daarna ben ik weer voorzichtig aan de
wandel gegaan. In Lottum voelde ik
mijn maag opspelen nadat ik er een
kopje bouillon had genomen. Onderweg
naar Broekhuizen kwam de soep er
weer uit waarna ik me herstelde. Ik heb
alleen wat last van een blaar onder
mijn voet maar ik probeer de tocht uit
te lopen”, aldus de Venrayse. Volgens
Robert Joosten maakt het trio bij de
controleposten een pauze van zo’n
10 minuten maar door het oponthoud
in Grubbenvorst willen de drie niet te
lang in Broekhuizen blijven zitten.
Ze hopen tussen 14.00 en 15.00 uur in
Melderslo te finishen. Dat halen ze niet
want de drie lopers komen uiteindelijk
rond 16.30 uur over de streep.
“Moe zijn we wel, maar het geeft ons
vooral een voldaan gevoel”, aldus
Robert. Ook de vader van Kevin en
Jacqueline, Chris Hendrix uit Well liep de
tachtig kilometer. Chris is een fanatiek
wandelaar, houdt er zijn eigen tempo
op na en kwam al om 08.55 uur over
de finish.

Lang pauzeren
onderweg kun je
beter niet doen
Even later melden Toën (45) en de
12 jarige Maikel Schoeber uit Melderslo
zich bij de stempelpost bij Hayberries.
Zij lopen de halve Kennedymars. Vader
Toën, heeft al zo’n zeven keer de veer-

tig kilometer gelopen, voor Maikel is
het de eerste keer. Toën: “Het valt me
zwaar, ik heb niet geoefend maar mijn
voeten beginnen te klieren maar ik heb
nog geen blaren.” De twee blijven nog
even zitten en zetten daarna de neuspunten richting Swolgen. Maikel loopt
een stuk gemakkelijker dan zijn vader.
Uiteindelijk halen ook zij de finish.

Na 60 kilometer
wilden de benen
niet meer
Net als ik per auto richting Meerlo
wil vertrekken komt de laatste tachtig
kilometer deelnemers zich melden bij
de Broekhuizense stempelpost. Joost
Schutte (28) uit Maasbree. Joost loopt
voor het eerst de Kennedymars en
had van te voren niet geoefend. “Ik
stempel de kaart nog wel af hier maar
stap tevens uit. Mijn benen willen niet
meer en mijn spieren zijn verzuurd. In
Grubbenvorst heb ik een half uur op
de massagebank gelegen maar ik ben
waarschijnlijk te snel van start gegaan
met lopen. Dat heeft z’n tol geëist. Ik
heb er zestig kilometer opzitten en wil
nu naar huis. Of ik volgend jaar weer
mee doe? Dat weet ik nog niet, daar
moet ik nog over nadenken”, aldus
Schutte. Vader en moeder Schutte wandelen langzaam met Joost naar de auto.
Ik zwaai in het voorbijrijden nog even
en steek mijn duim op. Mijn eerste
Kennedymars verliep exact hetzelfde
als die van Joost. Alleen liep ik die in
Someren en moest ik ook na zestig
kilometer, in Liessel, opgeven.
Bij controlepost De Speulplats in
Meerlo tref ik twee dames uit Lottum
aan. Zij lopen de 25 kilometertocht.
Mieke Teluy en Monique Broekmans. De twee vriendinnen zitten
rustig op een stoel te genieten van een
pauze. “Voor ons is 25 kilometer meer
dan lang genoeg. Natuurlijk kunnen wij
ook de halve Kennedymars aan maar

het gaat ons vooral om het meedoen”, lacht Mieke. Even later rijd ik
de twee dames voorbij tussen Meerlo
en Tienray, zo’n 7,5 kilometer van de
eindstreep in Melderslo vandaan waar
zij om 14.00 uur finishten.

Van te voren een
beetje oefenen is wel
raadzaam
Aangekomen in Melderslo komen
de deelnemers aan de verschillende
afstanden mondjesmaat binnen. Langs
de kant staan bekenden, familie of
vrienden de lopers op te wachten met
bloemen. Zonnebloemen en gladiolen
zijn de meest uitgereikte bloemetjes.
Maar daarvoor doen de lopers het natuurlijk niet. Het gaat hen er vooral om
zichzelf te bewijzen. Wanneer lichaam
en geest aangeven te willen stoppen
met lopen, kan een mens meer dan
hij denkt. Daar is de Kennedymars ook
voor in het leven geroepen, ongetraind
tachtig kilometer lopen met bepakking.
Vandaag de dag gaat wat aangenamer
met oordopjes in voor muziek onderweg en een rugzakje met drinken en
versnaperingen. Aan de streep wacht
de deelnemers een medaille en het
besef dat tachtig kilometer lopen je
best wel in de benen gaat zitten.

Aantal uitvallers
onder de wandelaars
valt mee
Aan de Kennedymars (80 km)
deden 214 lopers mee, waarvan er
18 vroegtijdig uitvielen. De halve
Kennedymars (40 km) had 103 deelnemers en telde 7 uitvallers. Aan de 25
en 10 kilometer deden respectievelijk
105 en 114 lopers mee en kende geen
uitvallers. De uitgestippelde fietsroutes
van 70 en 40 kilometer op zaterdag
werd door 331 mensen gereden.

Gezinszak friet
met 2 bamischijven
en 2 frikadellen


7,

95

Kijkt u ook eens op
www.hethukske.nl
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Op bezoek bij campinggasten op Camping
De Kasteelse Bossen
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

Nita en Piet van Dusschoten
fietsen graag en vaak
Ondanks het wisselvallige zomerweer van de laatste weken ontmoet onze HALLO-verslaggever op campings in
de buurt leuke gasten. Mensen die enkele weekjes doorbrengen in Horst aan de Maas en omgeving. Zo ook Nita
(51) en Piet (55) van Dusschoten uit Nijkerk, provincie Gelderland. Bij hen mag ik even aanschuiven en de vakantie
die ze tot nu toe hebben genoten doornemen.

voor kleine genieters met grote honger!

iNdoor sPeel- eN zwemParadijs
Dat moet je voelen!

www.kinjerkriebel.nl

Heide 5 • 5981 NX Panningen
Tel: (077) 307 20 95 • info@beringerzand.nl

18 & 19 september

2 editie Elf Fantasy Fair Arcen
e

in Kasteeltuinen Arcen

Nita en Piet van Dusschoten genieten van de natuur en rust op Camping De Kasteelse Bossen

Kijk voor het programma en de kaartverkoop op:

www.kasteeltuinen.nl www.elffantasyfair.com
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N I Ë NS HOR ECA Restaurant
Baarlosestraat 4 Maasbree | t 077 465 2219 | www.nienshoreca.nl

Gesloten van 6 t/m 17 september 2010
zaterdag 18 september weer open

Camping De Kasteelse Bossen
in Melderslo ligt er op en top bij.
Eigenaresse Josette Lith (43), runt de
camping in haar eentje met hulp van
vrienden en kennissen. Ook haar twee
dochters Annouk van 15 en Chantal die
12 jaar oud is helpen in de vakantieperiode regelmatig mee. Hun vader
en echtgenoot Dick Lith, is vorig jaar
overleden aan kanker. Hij werd 56 jaar
oud. Josette en Dick hebben samen de
camping in Melderslo opgezet.
Wanneer ik me meld bij de camping wordt ik vriendelijk te woord gestaan door Josette die druk in de weer
is op en rond het terrein. “Natuurlijk
mag je een campinggast ‘Plukken’,
ik zal even voor je nakijken wie er
al wat langer hier is anders kunnen
ze niks vertellen over de omgeving”,
zegt de eigenaresse. Even later zit ik
bij Nita en Piet van Dusschoten uit het
Gelderse Nijkerk. Het stel heeft drie
dochters, Patricia (30), Nicolien 26,
en Bianca die 25 jaar oud is. “Maar
die zijn thuis, die gaan niet meer mee
met ons”, lacht Piet die van beroep
internationaal vrachtwagenchauffeur
is. “Ja, maar ze komen wel regelmatig een dagje op bezoek. Zo ben ik
met Bianca naar het Rozenfestival in
Lottum geweest. Daar hebben we nog
drie grote tuinpotten gekocht, die zijn
hier veel goedkoper dan bij ons”, vult
echtgenote Nita haar man aan. “Het
Rozenfestival vonden we prachtig, nee
schitterend”, zegt ze terugkijkend.
Het echtpaar Van Dusschoten fiets
graag en overal. Normaal gesproken
gaan ze op vakantie naar Duitsland,
Oostenrijk of Frankrijk. Omdat de
moeder van Nita opgenomen werd in
een verzorgingstehuis wilden ze dit
jaar dichter bij huis blijven in geval van
nood. Op de vraag hoe het stel aan de
camping is gekomen zegt Piet: “Via

de VeKaBo- gids hebben we gezocht
en deze plek gevonden. En we zijn er
wat blij mee. We komen zeker terug,
volgend jaar met Pinksteren willen
we weer een weekje hier naar toe
komen”, aldus de trucker.
Voor het zover is, wil het echtpaar
vooral veel zien van de omgeving en
het liefst per fiets. “We fietsen wanneer het weer dat toelaat ongeveer
15 tot 35 kilometer per dag. Ook als
we naar het buitenland gaan nemen
we de fietsen altijd mee. Wat me
echter tegenvalt zijn de fietspaden.
Ik had er hier veel meer verwacht. Je
moet hier vaak op de openbare weg
rijden, dat is bij ons in Gelderland niet
het geval, daar zijn veel meer fietspaden”, aldus Nita. Het echtpaar is wel
te spreken over de verschillende fietsroutes die goed aangegeven staan.

We nemen
ons petje af voor
de eigenaresse
De twee Gelderlanders vinden
Limburgers vriendelijke mensen.
“Niet dat we dat in Gelderland niet zijn,
maar hier zijn de mensen veel gemoedelijker”, zegt Piet. Het stel spreekt hun
waardering uit voor Josette Lith.
“De eigenaresse van de camping doet
veel alleen na het wegvallen van
haar man. We nemen ons petje voor
haar en haar twee dochters af”, aldus
Nita. Even later komt een van de twee
dochters van Josette de hond Max, een
Engelse Beagle van 5 jaar oud uitlaten.
“Kijk, dat bedoel ik nou”, zegt Piet,
“Ze zorgen niet alleen ervoor dat de
camping er picobello bij ligt, ze laten
zelfs onze hond geregeld uit.”
De resterende dagen van hun
vakantie wil het stel nog naar de

Kasteeltuinen in Arcen, Aardbeienland,
De Locht en blauwe bessen plukken. Maar wat als het regent? “Geen
nood, dan amuseren wij ons wel met
een goed boek, kaarten of spelen
rummikub”, is het antwoord. Piet en
Nita gaan altijd met de caravan op
vakantie.
“We zijn dan lekker vrij om te
gaan en staan waar we willen en
bovendien slapen we dan ook in ons
eigen bed, dat vinden wij gewoon
prettig”, aldus Nita.

Boerderijen en
huizen zien er echt
verzorgd uit
Wat hen het meest opvalt in de
regio zijn de grote kassen en de goed
verzorgde boerderijen en huizen. “De
huizen en boerderijen staan er hier
prima verzorgd en netjes bij. Beter
dan in andere delen van Nederland”,
meent Piet. “Neem de coniferen en
rozen eens, die staan er prachtig bij.
Bij ons betaal je je scheel voor zulke
planten. Ik begrijp ook niet dat die velden vrij toegankelijk zijn voor iedereen
en waarom er geen hekwerk omheen
staat. Dat zou je bij ons niet hoeven te
proberen”, zegt Piet.
Het gesprek loopt ten einde en ik
maak nog een foto. Onderweg naar
mijn auto kijk ik nog even binnen in
het gebouw waar de kantine gevestigd is. Neem een foldertje mee van
de camping en keer huiswaarts. Wat
wonen wij toch in een mooie omgeving met fijne mensen bedenk ik me.
Alleen het gemis aan meer fietspaden
in Horst aan de Maas hoor ik steeds
vaker terug bij gasten die ik op campings bezoek. Misschien iets voor de
politiek om op te pakken?
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Eropuit in eigen gemeente

Speeltuin Roeffen Mart
in Grubbenvorst
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 Speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst.
Lekker buiten spelen staat voorop
bij Speeltuin Roeffen Mart. Hier kan
heerlijk in de natuur gespeeld worden
op mooie en veilige speeltoestellen. Meer dan 35.000 bezoekers uit
heel Noord-Limburg en ver daarbuiten maken jaarlijks gebruik van deze
unieke speeltuin.
De speeltuin Roeffen Mart ontstond
35 jaar geleden. Het gezin van Mart
en Maria Roeffen woonde aan de
Meerlosebaan in Grubbenvorst, zo’n
drie kilometer buiten de bebouwde
kom. Het gezin bestond uit vader, moeder en dertien kinderen. Het huis was
vrij gelegen. Ernaast lag een weitje en
er tegenover een stuk bos.
Eind jaren zestig schafte Mart
Roeffen voor zijn eigen kinderen en
kleinkinderen enkele kleine dieren
aan, waaronder een bok en een hert.
Aan de overkant plaatste hij een paar
speeltoestellen. Dat was de start wat
later de speeltuin Roeffen Mart zou
worden. Al vrij snel werden de dieren
en de speeltuin ook door andere kinderen druk bezocht en werden er enkele
speeltoestellen bij geplaatst.
Na een aantal jaren werd in 1974
de Mart Roeffen Stichting opgericht.
De subsidie die vanaf dat moment
jaarlijks door de gemeente werd uitgekeerd ging volledig naar de familie
voor de verzorging van de dieren. Hier
tegenover stelde familie Roeffen de
grond gratis ter beschikking van de
Stichting. In de daarop volgende jaren
is de speeltuin steeds verder uitgebreid, mede door giften en de inzet van
vele vrijwilligers.

vakantie 07

Limburg Festival

Gratis theaterfietstocht
naar voorstellingen
Op zondag 29 augustus 2010 vindt een straattheaterfietstocht plaats
in Horst aan de Maas. De tocht van 39 km leidt de fietsers naar verschillende voorstellingen van het Limburg Festival. Dit theaterfestival is in
1983 opgericht en bedoeld om cultuur dichter bij de mensen te brengen.
Door mensen op straat te laten genieten van gratis voorstellingen
kunnen ze kennismaken met de wereld van theater. De fietstocht is
eraan toegevoegd om mensen kennis te laten maken met de mooie
omgeving van Horst aan de Maas.

In 2000 verhuisde Oma Roeffen
naar de kern van Grubbenvorst en
werd het huis te koop aangeboden.
Dit betekende een bedreiging voor het
voortbestaan van de speeltuin. Vanuit
de Stichting en de omliggende dorpen
is actie ondernomen en heeft de
gemeente de grond van de speeltuin
gekocht en gratis ter beschikking gesteld met een pachtovereenkomst van
30 jaar. Hiermee was de speeltuin voor
de toekomst gered.
Op dit moment bestaat de speeltuin uit meer dan vijftig toestellen
op een oppervlakte van 7.400 m2 dat
aan een groot bosgebied grenst. De
speeltuin is al jarenlang een unieke
speelgelegenheid midden in de regio
Noord-Limburg. Jaarlijks bezoeken zeker

35.000 kinderen met hun ouders en
grootouders de speeltuin. Ook de mensen met een verstandelijke beperking
van verschillende instellingen bezoeken
de speeltuin regelmatig.
De toegang tot de speeltuin is
gratis. Ook is er in de speeltuin niets te
koop, geen snoep of drankjes. Hier is
bewust voor gekozen, zodat ouders zich
tot niets verplicht voelen. Ze kunnen
dan zelf eigen broodjes, drankjes en
dergelijke meenemen en gezellig met
de kinderen in de speeltuin picknicken.
Alle speeltoestellen voldoen aan de
voorgeschreven veiligheidseisen en
worden jaarlijks gekeurd. De speeltuin ligt tegenover het huis op de
Meerlosebaan 22 in Grubbenvorst en is
continu geopend.

Het Wilhelminaplein in Horst staat
de hele middag in het teken van
muziek en theater. Voor de kleintjes is
er een springkussen. Het programma
begint om 12.45 uur. De fietsroute
start om 13.30 uur bij het gemeentehuis van Horst. Bij de start worden
cultuurhistorische beschrijvingen van
de fietsroute uitgedeeld met wetenswaardigheden over het gebied waar
doorheen gefietst wordt.
Om 14.30 uur is de theateract
van Joel Salom in Grubbenvorst te
zien. Joel Salom doet een jongleeract, terwijl zijn muzikale vrienden
de show versterken met een mix
van pop, klassiek, metal en jazz. Het
drietal verzorgt samen een boeiende
act en bespeelt het publiek. Rondom
deze voorstelling is er een cultuurhistorisch programma in het centrum van
Grubbenvorst georganiseerd.
De volgende halte op de fietsroute is Meerlo. Daar treedt om 17.00
uur Claire op met een indrukwekkende mix van dans, acrobatie, elegantie
en humor. Rondom de voorstelling
zal de Ruthbachkapel uit Meerlo haar
klanken laten horen op het tijdelijke
theaterplein.

De theaterfietstocht eindigt op het
Wilhelminaplein in Horst. Om 19.00
start daar de act El Nino del Retrete.
Een voorstelling met een prominente
rol voor een toiletpot en een acteur
die erg goed op zijn handen kan
staan.
De fietsroutekaartjes zijn te
vinden bij diverse locaties in de
regio. Deelname is gratis. Voor
degene die geen kaartje heeft kunnen vinden zijn ze gratis te downloaden via www.liefdevoorlimburg.
nl/evenementen.
Er is op deze dag tevens een
scootmobielroute. Deze route start
om 14.30 uur in Grubbenvorst met de
theateract Joel Salom. Routekaarten
zijn verkrijgbaar bij ijssalon Clevers of
te downloaden via www.liefdevoorlimburg.nl/evenementen. Vanwege
de lengte van de route (24 kilometer) wordt u geadviseerd uw oplader
mee te nemen. In Meerlo is voor
een oplaadpunt gezorgd. Ook de
scootmobielroute eindigt om 19.00
uur op het Wilhelminaplein. Omdat
het na afloop donker is, is het voor
scootmobielers aan te raden vervoer
of begeleiding naar huis te regelen.

Jaarlijkse oogstdag
in De Locht
Op zondag 29 augustus is in Museum De Locht te zien hoe de jaarlijkse
oogst in het verleden in zijn werk ging. Augustus is de maand dat de oogst
wordt binnen gehaald. De boeren hebben hier het hele jaar voor gewerkt
en nu is het zover.

Twee fashion stores
onder één dak!
9DQDIDVYULMGDJ]LMQ6KRHE\HQ/DNH6LGH
RQGHUppQGDNJHRSHQG.RPVQHONLMNHQQDDU
GHYHUQLHXZGH6KRHE\HQQLHXZH/DNH6LGH
ZLQNHO

6((<28$76+2(%< /$.(6,'(
7ZHHIDVKLRQVWRUHVRQGHUppQGDN
9RRUGDPHVKHUHQHQNLGV

lakeside.nl

Steenstraat 10, Horst

shoeby.nl

Dorsen, kaf van koren scheiden,
trieëren en hakselen. Het is zondag
allemaal in De Locht te zien. De
machines, tractoren en motoren die
daarbij werden gebruikt draaien en
ook de werkpaarden ontbreken niet.
Er zijn zes aaibare paarden van de
Lindehoeve. Vanwege dit oogstfestijn
worden er speciale oogstpannen-

koeken gebakken.
Het museum is dagelijks geopend
van 11.00 tot 17.00 uur. Groepen
kunnen op afspraak ook op andere
tijden terecht. De demonstraties en
speciale activiteiten beginnen zondag
om 13.00 uur.
Voor nadere algemene informatie:
www.museumdelocht.nl
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GEPLUKT

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

Daan Jans

Onderweg in Horst ontmoet onze HALLO-verslaggever Daan Jans uit
Horst. Niet in het centrum van Horst maar buitenaf bij de Gortmeule waar
Daan aan het wandelen is. Na een kort gesprekje vraag ik of hij ‘Geplukt’
wil worden en even later zit ik bij hem aan tafel.

Koken met
Jan Cremers

Horst aan de Maas
heeft zoveel
mooie natuur, maar
we zien het niet

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.

Op de vraag wat hij in Horst mist
en wat ze van hem mogen weghalen
of afbreken heeft Daan een duidelijke
mening. “Ik zou graag in alle dorpskernen een MFC (Multifunctioneel
Centrum) zien, daar heeft volgens
mij iedereen recht op en is goed voor
saamhorigheid in een dorp. Het huidige
gemeentehuis omvormen tot een plek
met een openbaar loket. De overige afdelingen verhuizen naar een locatie buiten het centrum waar men dan rustiger
kan werken. Veel afdelingen hoeven
niet in het centrum van een dorp te
liggen. Op de plek van waar nu het ge-

Vlezige
speklapjes

gekarameliseerd op
Oosterse wijze
Benodigdheden: (6 personen)
6 vlezige speklapjes (zonder zwoerd)
zout, peper
4 teentjes knoflook,
2 takjes rozemarijn
2 takjes tijm
2 blaadjes laurier
50 gr (lavendel)honing
50 gr fijngesneden verse
gemberwortel
2 eetlepels tomatenpuree
1 dl sherry-azijn
1/2 dl Japanse sojasaus
(bijv. Kikkoman)
1 dl olijfolie
3 eidooiers
een braadslede
Bereiding:
· laat de speklapjes in ruim
kokend water (gelijk het van
het vuur af) met zout 5 minuten
trekken , laat ze uitlekken, en
dep ze met keukenpapier droog
en snijd ze van elkaar los;
· verhit wat olie en bak de speklapjes samen met de knoflook,
de rozemarijn, tijm en laurier
5 minuten tot ze bruin zijn;
· doe het vlees over in de
braadslede en verwarm de oven
voor op 170°C;
· vermeng de honing met de
gember, tomatenpuree, azijn,
sojasaus, olijfolie en eidooiers;
· strijk dit mengsel over het vlees,
zodat alles goed bedekt is;
· laat de speklapjes in het
midden van de oven in 25
minuten karameliseren;
· verdeel de speklapjes met
bijvoorbeeld wat stronkjes
broccoli over de borden, schenk
de achtergebleven saus
eromheen.

Tip:
Een lekker BBQ recept voor de
warme zomeravonden

ik de vele ontzettend mooie plekjes in
Horst. Veel inwoners kennen deze niet
eens maar zijn te ontdekken door wat
vaker te fietsen en te wandelen in eigen omgeving. Het zou wat mij betreft
allemaal wat ruimtelijker moeten worden. Nu worden we met z’n allen op
een hoopje gestopt en de leefbaarheid
wordt er niet beter op. Het lijkt wel
alsof elke meter vol gebouwd moet
worden. Laten we in dat opzicht maar
gewoon een dorp blijven en als het
kan ons laten genieten van de ruimte
die er nog is. Dat gemeenteraadsleden zouden eigenlijk meer en eerder
moeten praten met de burgers als het
gaat om grote plannen. Zij zijn gekozen
door de burger, dat wordt nog wel eens
vergeten”, meent Daan.

Daan bij één van zijn geliefde plekjes; de Gortmeule
Daan Jans is 59 jaar oud en al 36
jaar getrouwd met Mariet Hoeymakers
die twee jaar jonger is. Het echtpaar
heeft drie kinderen, twee dochters
en een zoon. Daan woont in Horst en
werkt in Boxmeer bij (BOTC), brandweer opleiding en training centrum.
Naast zijn werk heeft Daan veel
hobby’s. “Eigenlijk te veel om op te
noemen. Ik doe ontzettend graag aan
sport, dat is voor mij de beste manier
om te onthaasten en te ontspannen.
Tegenwoordig is dat fietsen bij TWC
Oranje, verder eenmaal per week

volleyballen en nog wat wandelen. Een
sport die erbij gekomen is, is misschien
wel mijn mooiste hobby, het omgaan
en op pad gaan met onze kleinkinderen”, zegt Jans.

Ik hou van wandelen
en fietsen
Even later gaat het gesprek over de
plaats Horst, wat vindt Daan van zijn
woonplaats? “Horst is denk ik niet zo
bijzonder maar we moeten wel gewoon
een dorp blijven. Wel bijzonder vind

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.

8

1

9

5

7

3

4

4
1

8

3

1
2

6

1

9

Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

5
1

7

4
7

6
1

3

4

1

2

5

7

8

6

9

8

9

6

4

3

1

5

2

7

2

7

5

6

8

9

3

4

1

7

5

2

9

4

8

1

3

6

4

3

9

1

7

6

2

5

8

6

1

8

3

2

5

7

9

4

5

6

3

8

1

4

9

7

2

9

8

7

5

6

2

4

1

3

1

2

4

7

9

3

6

8

5

meentehuis staat, zou ik weer proberen
het plein compleet te maken met een
replica van ‘Hoogers Jos’ zijn boerderij,
mocht ik de vrije hand hebben met het
veranderen van ons dorp. Maar dat zal
wel fantasie blijven”, lacht Jans.
Daan Jans houdt van de natuur in
Horst en omgeving. Zijn favoriete plekjes zijn het Schuitwater, Het Ham en
De Gortmeule. “Maar het is moeilijk er
eentje als favoriet aan te wijzen omdat
het er zoveel zijn”, bedenkt hij zich.
Met zoveel moois in de omgeving blijft
er voor tv kijken nauwelijks tijd over.
Daan: “Dat valt wel mee. Ik ben vrij selectief in het kijken naar programma’s.
Wat ik verschrikkelijk vind zijn programma’s waarin men dagelijks alleen
maar praat over anderen. Ik krijg dan
het idee men het blad Privé staat te
vertolken, zonde van de zendtijd. Ik kijk
wel graag naar sport- en actualiteitenprogramma’s.” Uitgaan doet Daan nog
wel maar dat wordt geleidelijk aan wat
minder. “Maar ik kom toch wekelijks
in een van de gezelligste kroegjes
van Horst, ’t Centrum. Daar spelen we
wekelijks de derde volleybalhelft en
dat hoop ik nog lang te kunnen blijven
doen want dat is ontzettend gezellig”,
lacht de Horsternaar.
Tot slot vraag ik hem nog zijn echtgenote te omschrijven. “Mariet (van de
Gortmeule), nooit is iets teveel en helpt
daar waar nodig is. Zij kent het woordje
‘nee’ niet en staat altijd klaar voor
de kinderen, kleinkinderen en voor
mij. Daarnaast ook nog voor andere
familieleden. Mariet werkt daarnaast
nog als ziekenverzorgster in Elzenhorst.
Eigenlijk ben ik een grote bofkont dat ik
met haar getrouwd ben”, besluit Daan.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Dorpsraad Melderslo wil bushokje verkopen

In Mèlderse kan en bushökske ni behaage,
“Busje komt zo”, alliën beej vlaage.
Wilde Mèlderse toch bezeuke,
Dá wuurt dát enne leuke,
Want dá motte vort met paerd en waage.

Maand augustus aanbieding:
BLAUWE
 5,95
BESSENTAARTJE
APPEL
CITROENVLAAI
 7,95
PANE PER TUTTI
I GIORNI
 1,80
KAISERBRÖTCHEN
3 VOOR  1,00
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Ingezonden brief

Behoud de Parel stelt zich te weer tegen kap
monumentale bomen
Al langere tijd voert Behoud de Parel actie tegen de komst van
Greenportlane, een nieuws stuk autoweg nabij Grubbenvorst, tussen de
A73 en de A67. Meer in het bijzonder heeft Behoud de Parel proberen te
voorkomen dat meer dan honderdjarige eiken langs de Venrayse weg in
Venlo gekapt moeten worden ten gunste van het asfalt. Voor een deel was
de actie succesvol. Maar er dreigen toch nog heel wat monumentale
bomen te sneuvelen. Reden voor Behoud de Parel bij de gemeente Venlo
te protesteren tegen de kap in de vorm van een ingediende zogenaamde
”Zienswijze”.
Kapvergunningen. Vereniging
Behoud de Parel heeft in haar
Zienswijze aangegeven dat zij zich
niet kan verenigen met de afgegeven kapvergunningen. De vereniging
wijst er op, dat tal van de te kappen
bomen een duidelijk monumentaal
karakter hebben. Zij sluit daarbij aan
bij de redenen die kunnen leiden tot
het weigeren van een vergunning,
namelijk als er sprake is van natuurwaarde, landschappelijke waarde,
beeldbepalende waarde of cultuurhistorische waarde van de houtopstand.
Behoud de Parel wijst de gemeente
Venlo er verder op, dat uit de ter inzage gelegde stukken niet duidelijk is

of de betreffende bomen flora of fauna
herbergen die wettelijk beschermd zijn.
Het belangrijkste bezwaar richt zich
op het verlenen van een voorbarige
kapvergunning. De hele Greenportlane
dient volgens Behoud de Parel geen
enkel doel, omdat de bedrijfsterreinen,
waarvoor de Greenportlane ontsluiting
moet bieden, niet noodzakelijk zijn,
omdat er geen vraag is naar bedrijventerreinen. Er staan in heel Nederland
enorme leegstand op “industrieterreinen”. Daarbij komt dat Venlo nog
genoeg bedrijventerrein over heeft,
die eerst, conform landelijk beleid,
opgeknapt dan wel in bedrijf genomen
dienen te worden. Er is op dit moment
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nog geen enkel perceel verkocht binnen het te ontwikkelen gebied. Het
argument dat deze Greenportlane dient
om de Floriade makkelijker toegankelijk te maken snijdt volgens Behoud de
Parel ook geen hout. Zij wijst er op dat
het OLS zo’n 30.000 bezoekers trok en
het bleek dat het bestaande wegennet
dit makkelijk aan kon. Hetzelfde geldt
voor de recente Rozenfeesten ( 60.000
bezoekers ) te Lottum, waar een belangrijk deel van de bezoekers ook via
het bestaande wegennet reisde.
Grote risico’s. De vereniging uit
Grubbenvorst wijst in haar Zienswijze
op de zogenaamde ”Second opinion
Klavertje 4/Greenport Venlo” van 13
februari 2009, waarin staat dat er
met de ontwikkeling van het gebied
- waar Greenportlane een functie in zou
moeten krijgen - zeer grote financiële
risico’s genomen worden. Op korte
termijn ontstaat er door de benodigde
investeringen een last van 133 miljoen
euro, die op langere termijn en met
flinke onzekerheden verevend moet
worden. De genoemde financiële risico’s

worden uiteindelijk gedragen door de
bevolking, die de kosten moet ophoesten als de plannen mislukken. Zeker
gezien de huidige kredietcrisis en de
noodzakelijke bezuinigingen vanuit
Den Haag een behoorlijke bedreiging.
Herplantplicht. Officieel bestaat er
een herplantplicht voor de te kappen
bomen. Hoewel dat op zich een gotspe is - hoe kun je nu monumentale
bomen ”vervangen”? - blijkt uit de afgelopen jaren dat de gemeente Venlo
herplantingen en aanplantingen buitengewoon onzorgvuldig uitvoert. Op
tal van plaatsen in Venlo waar nieuwe
bomen geplant werden, liet men
deze gewoon verdrogen. daarbij wijst
de vereniging bijvoorbeeld op de
Kaldenkerkerweg en de Weselseweg/
A67. Behoud de Parel verzoekt de
gemeente Venlo dan ook met klem
alternatieven te onderzoeken voor
de ontwikkeling van Klavertje 4 en
de ontwikkeling van Greenportlane,
inclusief bomenkap, te staken.
Vereniging Behoud de Parel
Grubbenvorst

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
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Hoebertweg 4a, 5966 ND America • 06-15150505
www.scootservicenederland.nl • john@suncom.nl

Bespreking Poll week 32

De bouwvak moet worden afgeschaft
Uit de poll van twee weken geleden blijkt dan ook dat ruim zeven
van de tien lezers vinden dat de bouwvak zou moeten worden afgeschaft.
In Nederland zijn adviesdata voor de bouwvakvakantie. Dat betekent dat
de werkgevers niet verplicht zijn zich aan deze periode te houden. Toch
volgen veel bedrijven het bouwvak-advies van het Nederlands Verbond van
Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB) op. Hierdoor ontstaat toch de
indruk dat er in de zomer een aantal weken zijn waarin heel Nederland

vakantie lijkt te hebben. Het blijkt dat in de bouwnijverheid de deuren nog
steeds collectief gesloten worden. Bedrijven kiezen daar om praktische redenen
voor. Als je maar een halve ploeg hebt om te werken, of als je belangrijke
werknemers mist, dan heeft het niet zo veel zin. Veel toeleveranciers zijn
ook in de zomer gesloten. De NVOB doet wel aan vakantiespreiding door de
bouwvakkers in het land steeds op verschillende periodes met vakantie te
sturen.

Iedereen moet gratis gebruik kunnen maken
van de bibliotheek
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Elders in dit nieuwsblad is te lezen dat een abonnement bij een bibliotheek
voor mensen vanaf 18 jaar jaarlijks geld kost. Weliswaar biedt BiblioNu nietleden vanaf 18 jaar nu de mogelijkheid om met korting een jaar lid te worden
van de bibliotheek, maar dit abonnement is beslist niet gratis.
In veel landen om ons heen is het lidmaatschap van een bibliotheek gratis
en wordt de voorziening geheel uit overheidsmiddelen gefinancierd.
In Nederland ligt dat anders. Vanaf 1987 ontvangt de gemeente een bedrag voor
het geheel van het sociaal-culturele werk, waartoe het bibliotheekwezen wordt
gerekend. Dit bedrag komt uit het Gemeentefonds dat door de Rijksoverheid

gevuld wordt. De verdeling van deze gelden behoort tot de gemeentelijke
verantwoordelijkheid, wat inhoudt dat de openbare bibliotheek met andere
voorzieningen moet concurreren en er aan de burgers toch een bijdrage wordt
gevraagd voor het gebruik maken van de bibliotheek.
De vraag is nu of het vragen van abonnementgeld niet in strijd is de doelstelling van een openbare bibliotheek, waarin gesteld wordt dat iedereen van deze
voorziening gebruik moet kunnen maken, ongeacht leeftijd, ras, godsdienst,
maatschappelijke positie enzovoort. Moeten om deze doelstelling te halen alle
mensen gratis gebruik kunnen maken van de bibliotheek? Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 33) > In iedere kern van Horst aan de Maas dient een reguliere busdienst te zijn > eens 80% oneens 20%

Cactus
Column
Prominenten
Een bekende mars die nog
steeds wordt gespeeld als er
ergens een bijzondere feest
wordt gehouden en waar
muzikanten marcherende
binnenkomen is : ‘ Intocht der
gladiatoren’. Tegenwoordig
wordt het woord gladiatoren
vervangen door Prominenten.
Er is haast geen actualiteitenprogramma meer op radio of TV
of een aantal echte of vermeende prominenten komt wel
vertellen hoe of ze over de
kabinetsformatie denken.
Die prominenten (reeds lang uit
het politieke veld verdwenen)
worden met graagte aangehoord
door Nova, Netwerk of andere
onafhankelijke programma’s.
Hans Hillen, Dries van Agt,
Bert de Vries, Willem Aantjes en
veel anderen mogen het volk
vertellen wat of ze tegen Wilders
hebben en vooral, wat of die van
de Islam vindt. De onafhankelijkheid van de Nederlandse media
is uiteraard een groot goed en
dient met alle macht te worden
beschermd. Maar het slaken van
allerlei kreten zou de presentatoren aan het denken moeten
zetten. Zelfs de doorgaans zeer
betrouwbare en correcte (oud)
Horstenaar Twan Huys laat zich
in Nova door genoemde expolitici ondersneeuwen als het
erom gaat Wilders weer de
metten te lezen. Twan zou
moeten weten dat genoemde
Geert niet voor niets de grootste
partij heeft gekregen.
In Nederland schijnt namelijk
duidelijk iets aan de hand te zijn
en het valt tegen dat onze oude
prominenten nog steeds menen
dat ze het grootste gelijk van de
wereld hebben. Als het door
velen vermaledijde rechtse
kabinet er toch komt zal de
nabije toekomst leren wat of de
houdbaarheidsdatum daarvan is.
Dat de “krasse knarren” stevig
aan het doordraaien zijn is
onbegrijpelijk, juist zij zouden
moeten beseffen dat het
Wilderiaanse Islam verhaal een
bijkomstigheid is , het gaat erom
dat de eigen geloofsrichtingen
problemen hebben met het
voortbestaan en de kerken
leeglopen (een uitzondering was
pastor Paul Vlaar, maar ja).
De intocht der gladiatoren wordt
echter straks een uittocht van de
prominenten!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
26 augustus 2010
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

afval wordt de komende
Nazending inzamelzakken Welk
tijd opgehaald?
plastic afval
Vrijdag 27 augustus
• Inzameling restafval Horst-Noord

Vanaf begin september wordt huis aan
huis een nieuwe set inzamelzakken voor
plastic afval bezorgd.
In mei van dit jaar is gestart met de inzameling van plastic afval. De te gebruiken
inzamelzakken (set van 12 zakken) zijn toen
per post bij elk huishouden in onze gemeente
bezorgd. Vanaf begin september wordt huis

aan huis een nieuwe set inzamelzakken
verspreid. Voor extra-zakken kan men terecht
bij de uitgiftepunten, zoals die in nagenoeg
alle kernen aanwezig zijn.
Voor de adressen van de uitgiftepunten:
zie de gemeentelijke website
www.horstaandemaas.nl, bij “plastic verpakkingsmateriaal” onder “bijzonderheden”.

Maandag 30 augustus
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum-Noord

Mandaatregister
Het college van Burgemeester en Wethouders
heeft onlangs besloten om de bevoegdheid
tot het aanwijzen van een toezichthouder/
bevolkingscontroleur, belast met het toezicht
op de persoonsgegevens in de Gemeentelijke

Zaterdag 28 augustus
• Inzameling oud papier Horst-Noord, Lottum,
Meerlo, Meterik, Swolgen en Tienray
• Inzameling oude metalen Norbertusparochie
• Inzameling textiel Sevenum, Evertsoord en
Kronenberg
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)

Basis Administratie, te mandateren aan
de Teammanager van BurgerZaken. Het
Mandaatregister is daarop aangepast en ligt
met ingang van 25 augustus 2010 ter inzage
in de publiekshal van het gemeente huis.

Afwezigheid wethouder
Ger van Rensch
Op vrijdag 27 augustus 2010 vervalt het wekelijkse ‘inloopuurtje’ / spreekuur
van wethouder Ger van Rensch in de bibliotheek te Horst.

Dinsdag 31 augustus
• Inzameling restafval omgeving GrubbenvorstNoord en Lottum-Noord
Woensdag 1 september
• Inzameling restafval Evertsoord, GrubbenvorstCentrum, Kronenberg en Sevenum
• Inzameling GFT-afval Meerlo, Swolgen en
Tienray
Donderdag 2 september
• Inzameling restafval omgeving Melderslo en
Horst-Zuid
Vrijdag 3 september
• Inzameling restafval America en Griendtsveen
• Inzameling oud papier Grubbenvorst
(in Grubbenvorst wordt oud papier op vrijdag ingezameld van 11.00 uur tot 18.00 uur)

Kermis Broekhuizen
Van 28 t/m 31 augustus is er kermis in Broekhuizen. Voor de kermisliefhebbers zijn er kortingsbonnen
beschikbaar via de site www.kermiskorting.nl.

Zaterdag 4 september
• Inzameling oud papier Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst
• Inzameling KCA gemeentewerken
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
(in Grubbenvorst wordt oud papier op zaterdag ingezameld van 09.00 uur tot 12.00 uur)

Afvalcontainers
De afvalcontainers dienen uiterlijk 07.00 uur
aan de openbare weg te staan.

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

Algemene informatie
Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.
Daarnaast is afdeling burgerzaken 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. Wilt u een
Afspraak op Maat: 13.15 – 16.30 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 woensdag- en donderdagmiddag
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.

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.

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).

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.

Regionale team handhaving
Regionaal team handhaving houdt toezicht op
naleving van de regels. Het gaat onder andere om

Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdagen donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
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 zwembad op het
perceel gelegen aan de Venrayseweg 29 te
Horst, ingekomen d.d. 17 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.
Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend:
Reguliere bouwvergunning
• Het oprichten van een nieuw entreegebouw
op het perceel gelegen aan De Koppertweg 5
te Melderslo.
• Het oprichten van een woning op het
perceel gelegen aan de Steinhagenstraat te
Sevenum.
Lichte bouwvergunning
• Het oprichten van een werkkamer en
een garage op het perceel gelegen aan de
Kranestraat 17A te Horst.
• Het plaatsen van een zwembad op het
perceel gelegen aan de Korverstraat 28 te
Horst.
• Het oprichten van een terrasoverkapping
op het perceel gelegen aan De Beuk 49 te
Kronenberg.
• Het plaatsen van een schutting op het perceel
gelegen aan de Burgveldweg 25 te Meerlo.
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 26 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 slopen van een voormalige champignonloods op het perceel gelegen aan de
Schengweg 7 te Horst.
• Het gedeeltelijk slopen van een ligboxenstal
en jongveestal en het dak van het woonhuis
met aanbouw op het perceel gelegen aan de
Nieuwenbergweg 5 te Horst.
• Het slopen van een tuinbouwkas op het
perceel gelegen aan de Swolgensedijk 12
te Melderslo.
Deze vergunningen zijn verstuurd op
26 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.
Horst, 26 september 2010.
De burgemeester.

Bekendmaking van
aangevraagde en
verleende
vergunning(en)/
ontheffing(en)
De volgende aanvrage(n) evenementenvergunning zijn ontvangen:
Evenementenvergunningen
- OJC Walhalla voor het organiseren van activiteiten in het kader van het 40 jarig jubileum
van OJC Walhalla op 17, 18 en 19 september
2010 in en nabij Walhalla, De Donkstraat 24
te Sevenum;
- Stichting Paardenmarkt Lottum voor het
organiseren van een paardenmarkt en braderie
op maandag 15 november 2010 op en nabij de
Markt in Lottum.
U kunt de betreffende stukken inzien van
27 augustus t/m 3 september 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.
Verkeersmaatregelen
Tijdens de activiteiten van Toeristisch Platvorm
Meerlo-Wanssum op zondag 29 augustus 2010
wordt een gedeelte van de Hoofdstraat tussen
15.00 uur en 20.00 uur nabij het voormalige
gemeentehuis in Meerlo afgesloten voor alle
verkeer. De provincie heeft hierover een verkeersbesluit genomen.
Het verkeer wordt ter plekke omgeleid.

Milieu
Bekendmaking melding (8.40 Wm) in
het kader van de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet vereist. Voor deze inrichtingen
gelden algemene regels, die nodig zijn ter
bescherming van het milieu. Dergelijke inrichtingen zijn wel verplicht om hun activiteiten te
melden. Deze melding dient Burgemeester en
wethouders bekend te maken. Daarom maken
zij bekend dat bij hen is binnengekomen:
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
26 februari 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
activiteitenbesluit
Aanvrager:
Enexis B.V.
Adres Inrichting: Losbaan 2
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
4 maart 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
activiteitenbesluit
Aanvrager:
Enexis B.V.
Adres Inrichting: Almeweg 14
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
27 juli 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
Landbouw
Aanvrager:
Vermeerderingstuinen
Nederland
Adres Inrichting: Tienrayseweg 9
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
9 augustus 2010
Betreft:
Melding Besluit
Landbouw
Aanvrager:
Loonbedrijf Verhaeg
VOF
Adres Inrichting: De Hees 26 Sevenum

Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 27 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.
Horst, 26 augustus 2010.
College van burgemeester en wethouders.

Wet ruimtelijke ordening
Ontwerpbestemmingsplan
‘Seniorenwoningen Steinhagenstraat –
Bosschekampstraat, Sevenum’
In de kern Sevenum ligt het perceel Steinhagenstraat 15a, de voormalige Schleckerlocatie. Door
de eigenaar van het perceel is een initiatief
ingediend voor de bouw van vier seniorenwoningen.
Het huidige bestemmingsplan maakt de bouw
van vier seniorenwoningen niet mogelijk.
In dit ontwerpbestemmingsplan worden de
nieuwe bestemmingen voor deze locatie wettelijk
geregeld, waardoor bouw- en gebruiksmogelijkheden ontstaan ten behoeve van de vier
genoemde seniorenwoningen.
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend dat met ingang van
27 augustus 2010 voor de duur van zes weken het
ontwerpbestemmingsplan ‘Seniorenwoningen
Steinhagenstraat-Bosschekampstraat, Sevenum’
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
eenieder 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 bestemmingsplan Seniorenwoningen Steinhagenstraat
– Bosschekampstraat, Sevenum’. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de
afdeling Ruimte (077-477 97 77).
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening en ontwerpbesluit lichte 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 “Maaskernen”, voor het
oprichten van een erfafscheiding op het adres
Land van Gelder 12, 5971 DK Grubbenvorst,
kadastraal bekend Grubbenvorst, sectie C,
nummer 4860.
De aanvraag om lichte bouwvergunning voldoet
aan de criteria vermeld in artikel 4.1.1., lid 1,
sub a Besluit ruimtelijke ordening (Bro) om
met toepassing van artikel 3.23 Wet ruimtelijke
ordening (Wro) ontheffing te kunnen verlenen.
Het ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing
en bouwvergunning en alle daarop betrekking
hebbende stukken ligt overeenkomstig afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 26 augustus 2010 tot en met 7 oktober
2010 voor een ieder ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van
08.00 tot 12.00 uur in de informatiehoek in
het gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.

Gedurende de ter inzage termijn van het
ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en
bouwvergunning kunnen belanghebbenden
zienswijzen kenbaar maken, (bij voorkeur)
schriftelijk aan burgemeester en wethouders
van Horst aan de Maas, Postbus 6005,
5900 AA Horst of mondeling bij het team
Vergunningen.
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening en ontwerpbesluit lichte 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 “Maaskernen”,
voor het oprichten van een erfafscheiding
op het adres Burg van Kempenstraat 69,
5971 AB Grubbenvorst, kadastraal bekend
Grubbenvorst, sectie C, nummer 4860.
De aanvraag om lichte bouwvergunning
voldoet aan de criteria vermeld in artikel 4.1.1.,
lid 1, sub a Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
om met toepassing van artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening (Wro) ontheffing te kunnen
verlenen.
Het ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en bouwvergunning en alle daarop betrekking hebbende stukken ligt overeenkomstig
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 26 augustus 2010 tot en
met 7 oktober 2010 voor een ieder ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur in de informatiehoek in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Gedurende de ter inzage termijn van het
ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en
bouwvergunning kunnen belanghebbenden
zienswijzen kenbaar maken, (bij voorkeur)
schriftelijk aan burgemeester en wethouders
van Horst aan de Maas, Postbus 6005,
5900 AA Horst of mondeling bij het team
Vergunningen.
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening en ontwerpbesluit lichte 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 “Maaskernen”, voor het
oprichten van een tuinberging op het adres
Burg van Kempenstraat 69, 5971 AB
Grubbenvorst, kadastraal bekend
Grubbenvorst, sectie C, nummer 4860.
De aanvraag om lichte bouwvergunning voldoet aan de criteria vermeld in artikel 4.1.1., lid
1, sub a Besluit ruimtelijke ordening (Bro) om
met toepassing van artikel 3.23 Wet ruimtelijke
ordening (Wro) ontheffing te kunnen verlenen.
Het ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en bouwvergunning en alle daarop betrekking hebbende stukken ligt overeenkomstig
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 26 augustus 2010 tot en
met 7 oktober 2010 voor een ieder ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur in de informatiehoek in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Gedurende de ter inzage termijn van het
ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en
bouwvergunning kunnen belanghebbenden
zienswijzen kenbaar maken, (bij voorkeur)
schriftelijk aan burgemeester en wethouders
van Horst aan de Maas, Postbus 6005,
5900 AA Horst of mondeling bij het team
Vergunningen.
Horst, 26 augustus 2010.
College van burgemeester en wethouders.
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Ron Vanlier, Directeur Commercie van Rabobank Maashorst

Economische ontwikkeling in Horst
aan de Maas positief, maar broos
De berichtgeving in nationale media omtrent de economie in Nederland
is steeds positiever van toon. Er zijn geluiden te horen over dalende
werkloosheidscijfers, groeiend consumentenvertrouwen, minder faillissementen etcetera. Allemaal signalen die aangeven dat het economisch
herstel in ons land doorzet.

De vraag is nu of de landelijke
trend van economisch herstel ook in
Horst aan de Maas duidelijk waarneembaar is. Ron Vanlier, Directeur
Commercie van Rabobank Maashorst,
geeft aan dat de economische ontwikkeling in Horst aan de Maas positief is,
maar is hier nog wel terughoudend in.

“We zien een licht economisch herstel,
maar het is nog wel broos.”
Op de particuliere woningmarkt
is volgens Vanlier nog steeds veel
onzekerheid en een gebrek aan
vertrouwen bij kopers. De achtergrond
hiervan ligt volgens hem gedeeltelijk
bij de politieke onrust ten aanzien van

de hypotheekrenteaftrek. Ron Vanlier:
“De daling van het aantal transacties
in de woningmarkt is gestopt, daarin is
een positieve tendens waar te nemen.
Maar het consumentenvertrouwen
moet verder hersteld worden. Positieve
berichten vanuit de economie kunnen
helpen om het vertrouwen weer terug
te winnen, maar het herstel verloopt
traag. Samen met de overheid proberen we te kijken naar stimuleringsmogelijkheden zoals het verstrekken
van startersleningen. Op die manier
proberen we met wat extra voordelen
starters aan een woning te helpen. Dat
lijkt effect te hebben.”
Ook de consumentenbestedingen
trekken aan, volgens Vanlier. “Maar de
koopbereidheid is in Horst aan de Maas
nog relatief laag. Mensen houden de
hand nog op de knip. Ook hier lijkt er
nog onvoldoende vertrouwen bij de
consumenten te bestaan dat het herstel
zich ook echt doorzet.“
Uit een onderzoek van de Rabobank
blijkt dat de bedrijven in de regio
Noord-Limburg qua economische groei
landelijk een fraaie 5e plek innemen.
“Dat is niet onverdienstelijk. Er zijn wel
impulsen noodzakelijk, zoals de verdere
ontwikkeling van Klavertje 4 en de
Floriade. Dat soort initiatieven hebben

we keihard nodig”, zegt Ron Vanlier. De
afgelopen periode is de euro zwakker
geworden, wat een positief signaal is
voor de export. Ook is het gemakkelijker geworden om een exportvergunning via het ministerie te verkrijgen en
hiermee in buitenland activiteiten op
te starten. “Dus daar zien we wel wat
lichtpuntjes ontstaan.”
In de industrie en logistiek en
daarmee ook in de transportsector die
hier sterk vertegenwoordigd zijn, wordt
een licht herstel waargenomen. Voor
wat betreft de bouw blijven er nog
wat zorgen bestaan, dit houdt mede
verband met de woningmarkt. Als men
naar productiebedrijven kijkt dan lijkt
het alsof de economie herstellende is.
De productie is in de afgelopen periode
toegenomen. Vanlier; “Dat heeft vooral
te maken met het feit dat bedrijven hun
voorraden op peil hebben gebracht. Ze
produceerden dus wel, maar voornamelijk om aan de toekomstige vraag te
kunnen voldoen. Je merkt nu dat bedrijven zeggen dat ze hun voorraden weer
aan de hoge kant vinden. Dit duidt erop
dat de positieve ontwikkeling in de
economie er zeker wel is, maar dat het
fundament nog niet stevig genoeg is.”
Recente cijfers laten zien dat de
werkeloosheid in Horst aan de Maas

dalende is. Het aantal werkzoekenden
neemt af. Volgens Ron Vanlier is het
lastig om hier een uitspraak over te
doen. “Het lijkt erop dat een aantal
mensen die op zoek waren naar werk
ontmoedigd worden. Deze mensen
hebben nog geen nieuwe baan, maar
zijn wellicht gestopt met het zoeken
naar werk en registreren zich niet
meer als werkzoekende.” De werkgelegenheid neem wel toe, maar het
is nog te vroeg om te spreken over een
omslagpunt.
De agrarische sector is met name in
de vorm van tuinbouw sterk vertegenwoordigd in Horst aan de Maas.
Voor deze sector zal 2010 geen topjaar
worden, maar wel beter dan het
crisisjaar 2009. Het wordt zeker geen
jaar waarin het verlies in 2009 wordt
goedgemaakt. De ontwikkelingen zijn
ook hier positief, maar matig.
Het is duidelijk dat de Directeur
Commercie van Rabobank Maashorst
de economische ontwikkelingen in
Horst aan de Maas voorzichtig positief
bekijkt. De meeste ontwikkelingen zijn
in lijn met het landelijke beeld dat laat
zien dat er een herstel van de economie is ingezet. De algemene verwachting is dat dit herstel zich verder zal
doorzetten.

HALLO Horst aan de Maas is het gratis nieuwsblad, dat sinds september 2009 wekelijks wordt verspreid in de gehele gemeente Horst aan de Maas en wordt uitgegeven door GCH Media.
HALLO Horst aan de Maas heeft een vacature voor een:

Commercieel Adviseur
Je uitdaging
■ als Commercieel Adviseur ben je het aanspreekpunt voor media vraagstukken;
■ je richt je op het uitbreiden van bestaande business en het binnenhalen van nieuwe klanten;
■ je signaleert kansen in de markt en weet deze te verzilveren;
■ je fungeert als professioneel gesprekspartner en adviseur;
■ het betreft een zelfstandige functie met veel ruimte voor eigen initiatief;
■ je denkt mee met de redactie over periodieke themapagina’s en je bedenkt/initieert
commerciële acties en bewaakt de voortgang hiervan.

Wij bieden
■ een dynamische werkomgeving;
■ een team van gemotiveerde medewerkers, dat iedere week van het jaar een professioneel
nieuwsblad maakt voor alle inwoners en bezoekers van de gemeente Horst aan de Maas;
■ een passende salariëring met bijpassende secundaire arbeidsvoorwaarden.

m/v voor 24 tot 32 uur

Wie ben je?
je hebt minimaal 3 jaar succesvolle commerciële werkervaring in een vergelijkbare
buitendienstfunctie;
■ ervaring met cold canvassing, new business zie je als een uitdaging;
■ je bent zelfstandig, energiek, kostenbewust, resultaat- en klantgericht;
■ je woont in de regio Horst aan de Maas;
■ je bent een enthousiast, sociaal en initiatiefrijk persoon;
■ je bent creatief in het opzetten van acties om de verkoop van media te stimuleren;
■ je bent ﬂexibel en bereid om incidenteel buiten je normale werkuren
aanwezig te zijn bijvoorbeeld bij beurzen of acties;
■ je bent een doorzetter.
■

Solliciteren
Herken je jezelf in deze vacature en ben je net zo enthousiast over ons nieuwsblad
als wij dat zijn, dan ontvangen wij graag je CV en motivatiebrief vóór 10 september 2010
via e-mail: directie@gch.nl o.v.v. Commercieel Adviseur HALLO Horst aan de Maas.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Eric van Kempen, telefoon 077 396 13 50.

Handelstraat 17, 5961 PV Horst Postbus 6074, 5960 AB Horst
T 077 396 13 56 F 077 396 13 55 info@gchmedia.nl www.gchmedia.nl
GCH media BV is partner van
GCH Communicatie Groep

26
08

Starter in de Regio
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Willems Advisering
Eric Willems
Toon Peetersstraat 11
Broekhuizenvorst
06 27 58 21 17
info@
willemsadvisering.nl
www.
willemsadvisering.nl
Adminstratie
Maart 2010

Activiteiten:
Willems Advisering is een
nieuw administratiekantoor in
Broekhuizenvorst. Het bedrijf is
gespecialiseerd in administratie
en belastingen voor het Middenen Klein Bedrijf (MKB) en
particulieren. Bijvoorbeeld
belastingaangiften, het voeren
van administraties, hulp bij het
bijhouden van de administratie,
enzovoorts. Daarnaast geeft
Willems Advisering advies over
het inrichten en structureren van
de administratie.
Voor particulieren biedt
Willems Advisering nog een extra
service, namelijk budgetcoaching. Hiermee helpt Willems
Advisering de klant met het
beheren en bewaken van
inkomsten en uitgaven, zodat
financiële problemen opgelost
worden of zelfs niet voorkomen.

Doelgroep
Willems Advisering richt zich
op zowel het MKB als op particulieren. Voor beide groepen heeft
Willems Advisering oplossingen
met het oog op administratie en
belastingen. Particulieren
kunnen bij het administratiekantoor terecht voor bijvoorbeeld
belastingteruggaves en zorg-,
huur- en kinderopvangtoeslag.
Het MKB kan haar volledige
boekhouding bij Willems
Advisering neerleggen.
Ook starters zijn bij Willems
Advisering aan het goede adres.
Zij kunnen advies en hulp krijgen
bij het opzetten en voeren van
hun administratie.
Onderscheidend vermogen
Persoonlijk, service, goede
prijs-kwaliteit verhouding,
ervaring: allemaal kernwoorden
die kenmerkend zijn voor Willems
Advisering. De klant staat altijd
centraal, of het nu een onderneming is of een particulier. Willems
Advisering biedt ook de juiste
service. Het ophalen en terugbrengen van de boekhouding is
hier een onderdeel van. Dit biedt
voor de klant steeds weer de
mogelijkheid tot persoonlijk
contact, waarbij de klant direct
haar vragen kan stellen.

Ondernemers
zeer positief
over gebruik
OTC-vouchers
Eind vorig jaar vond in Horst een informatieavond plaats met als thema
Ondernemen tijdens crisis (OTC). Tijdens deze avond introduceerde de
gemeente Horst aan de Maas, in samenwerking met de provincie, de OTCvoucher. Deze vouchers waren bedoeld om ondernemers die problemen
hadden door de kredietcriesis te helpen om de problemen in kaart te
brengen en plannen te ontwikkelen om deze problemen op te lossen.
De OTC-voucher geeft recht op
gratis advies bij een aantal aangesloten
consultants om de gevolgen van de
economische crisis te bestrijden.
Deze adviseurs helpen de ondernemers
om problemen in kaart te brengen,
plannen te ontwikkelen en concreet en
direct actie te ondernemen. De waarde
van de voucher is 1.000 euro en staat
gelijk aan 8 uur advies. De gemeente
Horst aan de Maas betaalt de adviseur
500 euro en de adviseur neemt zelf
500 euro voor zijn rekening.

De geluiden
tot nu toe
alleen maar positief
Inmiddels heeft de gemeente
25 vouchers uitgegeven en is een
groot gedeelte hiervan verzilverd bij
een van de consultants. Gijs Moes,
accountmanager bedrijven van de
gemeente Horst aan de Maas: “Er
moet nog een evaluatie komen, maar
ik kan wel zeggen dat de geluiden die

ik tot nu toe gehoord heb alleen maar
positief zijn. Ik heb alle ondernemers
persoonlijk gesproken en men is zeer
positief over het feit dat men van de
vouchers gebruik kon maken. Ook zijn
de ondernemers erg tevreden over
de adviezen die door de consultants
opgesteld zijn en de rapporten die
gemaakt zijn. Er zijn veel ondernemers die hier inmiddels ook uitvoering
hieraan hebben gegeven.”
De vragen waarmee de ondernemers bij de consultants kwamen
waren zeer divers. Voorbeelden zijn
het opstellen van een communicatie- en marketingplan, het maken
van een bedrijfsscan, maatregelen tot
kostenreductie en het opstellen van
een liquiditeitsprognose. Bedrijven
die gebruik hebben gemaakt van de
OTC-vouchers zijn met name kleinere
MKB-ondernemers. Volgens Gijs Moes
heeft de actie met de waardechecques
het juiste resultaat gehad. “De vouchers
zijn bij de juiste ondernemers terecht
gekomen die het ook echt goed konden
gebruiken.”
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Eerste maïsbalenpers van Nederland in
Broekhuizenvorst

Ook geschikt om plastic
afval te verpakken
Dinsdagmiddag werd op boerderij van melkveebedrijf Van Dijck-Hermans aan de Blitterswijckseweg in
Broekhuizenvorst een maïsbalenpers gedemonstreerd. De machine perst de snijmaïs tot balen waarna deze verpakt
worden in plastic rollen van duizend kilogram per stuk. Frencken-Textor Paardenopfok uit Broekhuizenvorst heeft als
eerste in Nederland zo’n machine gekocht.

Johan Frencken van Frencken-Textor Paardenopfok uit Broekhuizenvorst
Volgens Johan Frencken van het
paarden opfokbedrijf is de maïsbalenpers een super uitvinding voor de wat
kleinere veehouders. De machine perst
de snijmaïs in een rol verpakt deze
daarna tot balen waardoor het
aanleggen van een maïskuil niet meer
nodig is. “Voor de wat kleinere
veebedrijven biedt de machine een
uitkomst. De hoeveelheden die zij aan
het vee voeren kunnen door de
geperste maïsrollen gemakkelijker
worden gedoseerd zonder kwaliteitsverlies. Wanneer de snijmaïs te warm
wordt en gaat broeien kun je er niets
meer mee. In feite kun je spreken van
een verpakking op maat binnen de
sector”, aldus Frencken.
Voor grote veeboeren zijn de maïsrollen niet zo handig. Het bedrijf van
Wilfried en Judith van Dijck-Hermans
waar de demonstratie plaatsvindt is
zo’n groot bedrijf. Van Dijck: “Wij heb-

balen stapelbaar zijn. Van een hectare
ben ongeveer 180 koeien en hebben
maïs komen ongeveer vijftig balen.
gewoon een opslag in de vorm van
maïskuilen nodig. Op ons bedrijf wordt
geautomatiseerd gevoederd. Het zou
voor ons ondoenlijk zijn want wij voeren dagelijks zo’n vijf ton snijmaïs aan
ons vee. Stel je eens voor hoeveel balen
we dan dagelijks zouden moeten opensnijden en hoeveel plastic folie als afval
Naast het verpakken van snijmaïs
achterblijft”, aldus de melkveehouder.
tot balen is de machine ook geschikt
voor het verpakken van plastic afval.
De machine perst het plastic tot
eenzelfde rol als nu met de snijmaïs
gebeurt en wikkelt deze in tot handzame pakketten. Binnenkort wordt
een demonstratie van plastic balen
maken gedemonstreerd in Helden.
Met name veehouders met een
De demonstratie van de machine in
relatief klein aantal stuks vee hebben
Broekhuizenvorst werd bijgewoond
profijt van de maïsbalen. Een baal die
door enkele tientallen veehouders uit
eenmaal opengemaakt is kan gemakheel Nederland. De machine wordt in
kelijk vier weken mee en dat is ideaal.
Oostenrijk gemaakt en heeft een kosOok qua transport en opslag zijn de
tenplaatje van rond de 200.000 euro.
balen een prima oplossing omdat de

Machine ook geschikt
voor het comprimeren van plastic afval

Maïsbalen gemakkelijk voor kleinere
veebedrijven

www.ikzoekeencontainer.nl

ZOMERVOORDEEL
extra kortingen op
bijna alle binnendeuren
en buitendeuren

tel. (077) 320 97 00

Start workshops september en oktober

schilderen en
vegetatief vormgeven
bijzonder en verfrissend

Expeditiestraat 3-C 5961 PX HORST
Tel. 077 - 382 32 03 Fax 077 - 382 67 18
www.deurenland.nl
Openingstijden: Ma/Wo: gesloten,
Do: 13.30-18.00 uur, Vr. 13.30-20.00 uur, Za: 10.00-15.00 uur

De Hees 23 5975 NL Sevenum
Tel. 06 12 69 79 35 info@valise.nl
www.valise.nl
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Jubileum drumband
en fanfare Meterik
Meterik maakt zich op voor het jubileum van vijftig jaar drumband
en negentig jaar fanfare. Op zaterdag 9 oktober is er een promsconcert
in de Mèrthal onder de naam ‘Feel The Music’. Van 10 tot en met 12
december is er een reünie van de drumband, een concert met Campaign,
en een officiële receptie van de twee jubilerende verenigingen.

Opeltreffen Kronenberg
druk bezocht
Evenemententerrein d’n Umswing in Kronenberg stond afgelopen weekend vol met auto’s van het merk
Opel. Er vond een internationaal treffen plaats dat duurde van vrijdag tot en met zondag. Duizenden liefhebbers van allerlei type Opels kwamen op het treffen af. Het weer werkte prima mee waardoor zowel zaterdag
als ook zondag het terrein vol stond met geïnteresseerden. Naast de vele tentoongestelde auto’s vonden er
diverse activiteiten plaats die allen betrekking hadden op auto’s. De deelnemers aan het treffen kwamen uit
Nederland, Duitsland, België en verschillende andere Europese landen.

Jac Bouten, voorzitter jubileumcommissie Muziekvereniging
Concordia Meterik: “Feel The Music
wordt een prachtig muzikale show,
een wervelende happening waarbij
het gevoel van plezier en enthousiasme de boventoon voert. Het publiek
wordt meegenomen in een muzikale
reis vol met ruimte voor vreugde
en emoties. Het muzikale gedeelte
varieert van swing tot soul, van jazz
tot pop en van dance tot rock”, aldus
Bouten.
De voorzitter van de jubileumcommissie is een echte muziekliefhebber en de verenigingsman kijkt
uit naar de activiteiten. “Met de
voorbereidingen van het jubileum

zijn we al in eind 2009 begonnen.
Er komt veel bij kijken en het vergt de
nodige tijd maar dat wisten we van
tevoren. Met de ingebruikname van
een vernieuwde website (www.concordiameterik.nl), kunnen we op een
snelle manier onze leden bereiken en
informeren over de stand van zaken
betreffende het jubileum”, aldus de
muziekliefhebber.
Op 1 september start de voorverkoop van promsconcert Feel The
Music. Kaarten zijn verkrijgbaar bij
Café het Hukske en Café Kleuskens in
Meterik en bij Kwalitaria het Hukske
en het postkantoor (Plus) in Horst.
De kaarten kosten in de voorverkoop
17,50 euro en 20,00 bij de dagkassa.

Early Adopters in de
Melkweg
6 september start het nieuwe

sport- en dansseizoen
Kom vrijblijvend
een proefles volgen!

Zaterdag 28 augustus zal de band Early Adopters uit Horst strijden om
de SENA Performers POPnl Award 2010 in de Melkweg Amsterdam. Uit elke
provincie plus de stad Amsterdam is er één band die door middel van een
optreden de jury, bestaande uit 30 programmeurs, probeert te overtuigen.
De band die deze avond door de meeste programmeurs wordt geboekt
sleept de Award in de wacht.

Benieuwd? www.froxx.nl

Uw kind gepest?
Uw kind onzeker?
10 September starten
we weer in Horst een cursus

Sociale weerbaarheid
6-9 jaar: nog 3 plaatsen
9-12 jaar: nog 4 plaatsen

’n Goed begin van
‘t nieuwe schooljaar!
Info en opgave:
Michaële de Vreede 06-12 56 09 63
www.devreedetrainingen.nl

In september start Hobbygilde Horst e.o.
met de volgende cursussen:
• computeren

• basiscursus
• cursus voor gevorderden
• e-mail en internet
• PowerPoint
• Windows 7
• Excel

• digitale fotobewerking en -presentatie
• omgaan met de camera
• bloemschikken
• beeldhouwen
• kaarten maken
• Engels
• Spaans
• bridge voor beginners
Voor nadere informatie of opgave:

www.hobbygilde.nl

of tel. 077 - 398 89 15 (tussen 17.00 en 19.00 uur).

Gevraagd:

Enthousiaste
Medewerk(st)er
Glasaardbeienteelt
Periode:
oktober t/m december 2010
Wij bieden:
goede financiele vergoeding
flexibele werktijden
leuke werksfeer
Interesse? Informeer gerust!

Hoeijmakers Aardbeien BV
t.a.v. P. Hoeijmakers
Johan Hofmanstraat 12
5865 BE Tienray
telefoon 0478 69 25 90

In 2009 werd de band Early
Adopters bekend doordat ze onder
andere terecht kwamen in de finale
van Nu of Nooit en de Grote Prijs
van Nederland. Begin 2010 voegde
gitarist Erik Muijsenberg zich toe aan
de formatie. Ze hebben nu een half
jaar lang hard gewerkt aan een set
vol nieuwe nummers. En nu deze
nummers klaar zijn gaat het avontuur
weer beginnen.
Het begin zal zijn in de Melkweg
op 28 augustus en daarna zullen ze op
4 september weer een volwaardige
set ten gehore brengen op het
Wilhelminaplein tijdens de Horster
Harmoniefeesten. Het podium delen
ze die avond met de coverband
Trademark.
Er liggen inmiddels ook plannen voor een debuut-cd. De band

had al eens eerder succes met twee
uitgebrachte EP’s en gaan nu een
volwaardige plaat op nemen. De
opnames zullen in oktober van start
gaan en naar verwachting zullen deze
begin 2011 afgerond zijn. De band
heeft ervoor gekozen om de opnames
te spreiden zodat er tijd genoeg is om
nog nieuw materiaal toe te voegen.
Het album zal opgenomen worden
in de IJlandstudio te Amsterdam, in
samenwerking met producer Remko
Schouten die bekend is van onder
andere Voicst, Pavement en Bettie
Serveert.
Wil je ook mee naar de Melkweg?
Speciaal voor dit optreden zal er een
bus vertrekken vanuit Horst. Kaarten
kosten 10 euro.
Meer informatie hierover is te vinden
op www.adopters.nl
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Knorpop terug van weggeweest in Meterik

Dit jaar binnen, volgend
jaar weer buiten
Nadat Knorpop in 2008 te maken kreeg met een gigantische onweer, werd 2009 overgeslagen. Niet alleen het
noodweer maar ook het vertrek van bestuursleden waren daar debet aan. Inmiddels hebben enkele vrijwilligers de
handen ineen geslagen en is Knorpop weer terug van weggeweest. Dit jaar kunnen ‘Knorpoppers’ op zaterdag
2 oktober terecht in Zaal De Meulewiek vanaf 16.00 uur. In 2011 hoopt het nieuwe bestuur (in oprichting), Knorpop
weer als buitenevenement te kunnen organiseren.

cultuur 15

Kinderkleding- en speelgoedbeurs in Griendtsveen
Op zondag 12 september 2010 wordt in gemeenschapshuis De Zaal
aan de Lavendellaan te Griendtsveen de halfjaarlijkse beurs voor
kinderkleding en speelgoed gehouden. De verkoop van kleding en
speelgoed is van 11.00 tot 13.00 uur. De entree bedraagt 1,50 euro.
Schone, goede en moderne
kinderkleding van maat 80 t/m 188,
zwangerschapskleding, babyspullen
en compleet speelgoed kan voor een
zelf te bepalen prijs ter verkoop aangeboden worden. Van de verkoopprijs
is 85% voor de aanbieder en 15%
voor de organisatie ter compensatie
van de onkosten van de beurs.
Voor de verkoop kan een inschrijflijst (maximaal twee per persoon) en
prijsetiketten afgehaald worden in het
gemeenschapshuis in Griendtsveen

op vrijdag 3 september aanstaande
van 20.00 tot 20.45 uur. Per inschrijflijst mag maximaal het volgende
ingeleverd worden: 30 stuks kleding,
waarvan maximaal 10 stuks baby
kleding (maat 80 en 86) en 15 stuks
speelgoed of diverse artikelen, waarvan maximaal 5 stuks babyspeelgoed.
De kosten zijn 0,50 euro per inschrijflijst. Uitleg en verdere informatie
ontvangt men ter plaatse. Deelname
is op eigen risico. Telefonisch aanmelden is helaas niet mogelijk.

Korting bij BiblioNu
voor nieuwe leden
De hoofdact van Knorpop dit jaar is de band ‘a Silent Express’
Bas van Rengs, kartrekker van
Knorpop 2010, kijkt terug naar de
editie van het evenement in 2008.
“Knorpop 2008 was goed en tot in de
puntjes georganiseerd. De dag voor
Knorpop was het boven alle verwachtingen druk in de tent en iedereen
was klaar voor de zaterdag. Het zag
er dan ook goed uit, we hadden een
nieuwe opzet qua terreinindeling en
het weer leek ons goedgezind. Totdat
er een heel vervelende bui met enorm
veel regen naar beneden kwam. Het
werd toen nog even link omdat veel
mensen op blote voeten in het water
stonden en het ook nog eens begon te
onweren. Dat heeft er toe geleid dat
de hoofdacts, Leaf en GEM, niet konden spelen. Maar dit is niet de reden
dat Knorpop 2009 niet is doorgegaan,
daar waren meer redenen voor”, zegt
Bas.

Een hoosbui maakte
een einde aan
Knorpop 2008

De muziekliefhebber is blij dat
er na afwezigheid van een jaar weer
een Knorpop komt. Hij is er zich echter
terdege van bewust dat het steeds
moeilijker wordt jongeren te vinden
die in de organisatie willen gaan zitten. Dat is een trend die ook bij sommige sozen terug te vinden is.
Bas: “Ik denk dat het vooral ligt
aan de tijd die je erin moet steken.
Tegenwoordig hebben veel mensen
het druk met alles en nog wat en laten
ze zoiets aan zich voorbij gaan zeker
wanneer ze niet helemaal gemotiveerd zijn. Gelukkig hebben wij daar
op dit moment nog geen last van.”

Knorpop 2011
het liefst buiten
Op de vraag waarom Knorpop nu
van buiten naar binnen verhuist voor
een jaar zegt Van Rengs: “In maart van
dit jaar vierde OJC Knor haar 30-jarig
jubileum. Dit bleek een succes, zo is
dan ook het idee ontstaan om Knorpop
eenmalig binnen te houden. Je hebt dan
geen omkijken en rekening te houden

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

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

met invloeden van buitenaf zoals het
weer. Dit is de ideale manier om rustig
naar een Knorpop te groeien zoals dat
in het verleden plaatsvond. Volgend jaar
gaan we sowieso naar buiten, of we
moeten diep in de schulden geraken
maar dat geloof ik niet. Waar we dan
naar toe gaan weten we nog niet.
Misschien wel weer terug naar Meterik
waar het in 2000 allemaal begon. Je
kunt daarbij denken aan Jong Nederland
maar het kan ook best zijn dat we naar
Horst gaan. Qua bereikbaarheid zal dit
niet veel uitmaken, ik heb zelfs gehoord
dat Meterik nog centraler ligt in de nieuwe gemeente”, lacht de Knorpopper.
Voor dit jaar heeft de organisatie
als hoofdact de 3FM hitband ‘a Silent
Express’ op het programma staan. Als
afsluiter komen ‘The Rudolfs’ die eerder
al tijdens het 30-jarig jubileum te gast
waren in Meterik. Bas: “Het programma
voor 2 oktober zit vol maar er kunnen
zich nog wel vier DJ-talenten aanmelden voor het open podium van 16.00
tot 20.00 uur. Dit kan door een mail te
sturen naar gijs@ojcknor.nl met daarin
je biografie.”

In de maand september biedt BiblioNu niet-leden vanaf 18 jaar de
mogelijkheid om met 50 procent korting een jaar lid te worden van de
bibliotheek. De enige voorwaarde voor deze actie is dat men BiblioNu
machtigt het abonnementsgeld via incasso te innen. Dit is een unieke
kans om te ervaren wat BiblioNu allemaal te bieden heeft.
BiblioNu verzorgt het bibliotheekwerk in de gemeente Horst aan
de Maas en Venray. De bibliotheek
is bedoeld voor jong en oud. Het
aanbod van boeken en tijdschriften is
zeer divers.
Er is een grote collectie romans
in diverse genres zoals waargebeurde, sciencefiction, historische,
romantische en spannende boeken.
Daarnaast zijn er informatieve boeken
met diverse onderwerpen, tijdschriften of bladmuziek. Er zijn ook films op
dvd’s die uitgeleend worden.
Voor slechtzienden is er een
collectie grote-letterboeken en
luisterboeken. Er is inmiddels ook
een collectie daisy-roms. Dit is een
luisterboek, maar staat op een cd
en kan langzamer of sneller worden
afgespeeld. Om optimaal gebruik
te maken van de mogelijkheden en
voordelen van de daisy-rom moet
deze afgespeeld worden op een
daisy-rom speler. Deze is te leen in de

vestigingen van Horst en Venray.
Op vertoon van de BiblioNupas
zijn in alle vestigingen van BiblioNu
materialen te leen. De boeken, tijdschriften of dvd’s kan men in alle vestigingen weer inleveren. Het maakt
hierbij niet uit in welke vestiging het
materiaal geleend is.
Boeken die niet voorhanden zijn
kunnen via de zoek&boek service
eenvoudig worden aangevraagd bij
een andere bibliotheek. Deze kan
men doorgaans binnen een week
ophalen bij één van de vestigingen
van BiblioNu.
Voor degene die door ziekte
en/of ouderdom niet meer in staat
zijn om de bibliotheek te bezoeken is
er de ‘ Bibliotheek aan huis dienst’.
Hierbij worden de boeken of andere
materialen die de persoon wil lenen
aan huis gebracht en weer opgehaald.
Voor meer informatie over
BiblioNu kijk op www.biblionu.nl of
bel 077 398 23 39.

Korting
op heel veel artikelen!
Vrijdag 27 aug
WEEkEnd kiCk OFF
COCkTaiLS & SHOTS
dEEjay SanyO
ZaTErdag 11 SEpT
EndLESS SuMMEr parTy
18 T/M 23 SEpT
HOrSTEr
najaarSkErMiS
Wij HEBBEn pLEk
VOOr EEn ZELFSTandig
WErkEndE kOk
En aFWaSHuLp
wilhelminaplein 10 5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

Op heel veel artikelen korting
en heel veel afgeprijsde artikelen
voordeel oplopend tot wel 50%!
o.a. heel veel potten sterk afgeprijsd,
olijfbomen 30% korting*,
rozen en Japanse esdoorns 20% korting*,
alle vissen 25% korting* en nog veel meer.
Aanbiedingen, geldig t/m 3 september 2010
*niet geldig op afgeprijsde artikelen

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

077 - 473 20 41

elke
Ook ag
zond d!
en
geop
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10 Kilometer rondom Melderslo

ACB PhoxyCup
bij RKsv Wittenhorst De Mini-mars loop je samen
Op zondag 29 augustus wordt er voor de tweede maal een toernooi
georganiseerd voor de F-jeugd van alle samenwerkingsclubs van PSV op
het sportpark van RKsv Wittenhorst. Er zijn dit jaar 21 teams die
meedoen aan het toernooi. De winnaar ontvangt de ”Dirk Marcellis
wisselbokaal” en waarschijnlijk zal de AZ-verdediger dit jaar zelf de
Wisselbokaal uitreiken, mits dit in zijn wedstrijdprogramma past.
Door het succes van vorig jaar
hebben Wittenhorst en PSV besloten
het toernooi een blijvend karakter
te geven. ACB Solutions BV uit Horst
is hierbij bereid gevonden om dit
initiatief te ondersteunen. Vorig
heette het toernooi nog de Phoxycup,
maar is derhalve verandert in de ACB
Phoxycup.
De PSV-mascotte Phoxy zal
deze dag ook aanwezig zijn. Hij zal
voorafgaand aan de wedstrijden een
gezamenlijke warming-up verzorgen
met alle spelertjes van de verschillende clubs. Zo zal iedereen met
goed opgewarmde spieren aan het

toernooi beginnen. Om 9.30 uur zullen de spelertjes zich aan het publiek
voorstellen, waarna om 10.15 uur de
eerste wedstrijden van start gaan.
Deze voetbaldag staat ook in
het teken van de samenwerking.
In het Parkhotel zal door alle
aanwezige clubs een samenwerkingsovereenkomst met PSV
getekend worden. Tevens zal er een
presentatie worden gegeven door
de Talentenacademie. Een organisatie die onder andere kinderen
en jongeren ondersteunt bij de
ontwikkeling van hun talenten op
voornamelijk sportgebied.
Deelnemers aan de Mini-mars in Melderslo doen vooral mee voor de gezelligheid

Wilco Vermegen wint
Pulse MTB-streetrace
Wilco Vermegen uit Melderslo heeft afgelopen zaterdag de 5e editie van
de Pulse MTB-streetrace gewonnen. Tijdens de wedstrijd van 60 minuten
door het centrum van Melderslo was hij de beste bij de licentiehouders.
De wedstrijd bleef lang spannend want Vermegen was lange tijd
samen koploper met Sjef Klerken uit
Panningen en beide gaven elkaar
geen meter kado. Op het einde kon
Vermegen toch een klein gaatje slaan
op Klerken en won zo voor de tweede
maal de Pulse MTB-streetrace.
Bij de jeugd was er ook succes bij

de deelnemers uit de gemeente. Ivo
Janssen uit Melderslo won bij de jeugd
8 t/m 9 jaar en Bjorn Alards uit Horst
was de beste bij de jeugd 10 t/m12
jaar.
Het MTB-streetrace was dit jaar verdeeld over 6 categorieën met in totaal
119 deelnemers. Voor alle uitslagen zie
www.mtbstreetrace.nl

De Minimars van 10 kilometer
lengte rondom Melderslo werd door
114 deelnemers gelopen afgelopen
zondagmiddag. Om 10.00 uur vertrokken de deelnemertjes, meestal in
gezelschap van ouders, richting Tienray
om vervolgens weer naar de finishlijn
in Melderslo te lopen. Sommige kinde-

ren trokken een bolderkar mee om er
een gezellig dagje uit van te maken.
Bij de twee controleposten onderweg werden de deelnemerskaarten
afgestempeld, er werd wat gegeten
en gedronken en gelachen. “Het is gewoon leuk om samen iets te doen en
zo zitten de kinderen tenminste een

dagje niet achter de computer”, lacht
één van de moeders. Bij de stempelpost krijgen ze nog een appeltje mee
voor onderweg en beginnen ze even
later aan de laatste kilometer.
Een beetje lopen ze voor de
medaille, een beetje voor de sport
maar vooral voor de gezelligheid!

WIJ ZITTEN NIET STIL
MEERLO
VAN MYRLAERSTRAAT 1

NIEUW!!!
Zeer ruim halfvrijstaand woonhuis met dubbele
garage en carport. Vrijwel gehele begane grond in
2004 gerenoveerd. Instapklaar!
Perceeloppervlakte 229 m2.
Inhoud 497 m3.

Vraagprijs:  244.000,- k.k.

HEGELSOM
KOGELSTRAAT 10

NIEUW!!!
Keurige ruime vrijstaande woning met kantoor- en
praktijkruimte (voormalige garage, middels kleine
ingreep weer te realiseren). 4 slaapkamers en
complete badkamer
Perceeloppervlakte 355 m2. Inhoud 494 m3.

Vraagprijs:  275.000,- k.k.

HORST
BROEKWEG 15

!

NIEUWE PRIJS

GRUBBENVORST
ERICAPLEIN 112

NIEUW!!!

Vrijstaande levensloopbestendige woning
gelegen op korte afstand van centrum.
Per direct te aanvaarden.

Onder architectuur gebouwde vrijst. woning met
garage. Gehele woning v.v. veel lichtinval.
Tuin met jacuzzi op het zuiden.

Perceeloppervlakte 659 m2.
Inhoud 650 m3.

Perceeloppervlakte 323 m2.
Inhoud 550 m3.

Vraagprijs:  279.000,- k.k.

Vraagprijs:  312.500,- k.k.

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE: WWW.CARELFIJEN.NL
HORST
VENRAYSEWEG 71

HORST
HELMESSTRAAT 28

HORST
OP DE VLIS 9

HEGELSOM
PASTOOR DEBIJESTRAAT 60

!

NIEUWE PRIJS
Gunstig gelegen vrijstaande woning met
grote hobbyruimte c.q. garage. Garage is geheel
geïsoleerd en v.v. vloerverwarming.

Ruim appartement met 3 slaapkamers, eigen
garagebox en parkeerplaats. Zonnebalkon op
zuiden en dakterras.

Luxe afgewerkte levensloopbestendige woning
met inp. garage. Optimale privacy in tuin, eigen
achterom. Mogelijkheid praktijk aan huis.

Vrijstaande levensloopbest. bungalow v.v. ruime
tuin met veel privacy! Ruime vrijstaande garage.
Een woning met veel mogelijkheden!

Perceeloppervlakte 475 m2.
Inhoud ca. 580 m3.

Woonoppervlakte 145 m2.
Inhoud ca. 465 m3.

Perceeloppervlakte 230 m2.
Inhoud ca. 550 m3.

Perceeloppervlakte 1834 m2.
Inhoud ca. 485 m3.

VRAAGPRIJS  324.500,- k.k.

SEVENUM
PEPERSTRAAT 44

VRAAGPRIJS  349.000,- k.k.

VRAAGPRIJS  349.000,- k.k.

POSTSTRAAT 9
5801 BC VENRAY
T 077 398 12 60
F 084 711 46 63

VRAAGPRIJS  385.000,- k.k.

HORST
BURG. GEURTSSTRAAT 6

Voorheen
Carel Fijen
Makelaardij
Vrijstaand levensloopbestendig landhuis met
inp. garage. 5 slaapkamers. Ruime tuin met veel
privacy. Instapklaar!

Uniek gelegen landhuis nabij centrum. Alle voorzieningen zijn op de begane grond aanwezig. Geheel
omsloten tuin met zwembad.

Perceeloppervlakte 1390 m2.
Inhoud ca. 945 m3.

Perceeloppervlakte 1240 m2.
Inhoud ca. 1180 m3.

VRAAGPRIJS  495.000,- K.K.

Wilco Vermegen wint voor de tweede keer de Pulse MTB-streetrace

TAXATIES WONINGMAKELAAR BEDRIJFSMAKELAAR

VRAAGPRIJS  595.000,- K.K.
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Voetballertjes te gast bij Wittenhorst

Feyenoord de beste op het Pulse
Miniorentoernooi

Het elftal van het voetbaltalent uit Horst aan de Maas tijdens de rust tegen Volendam
Penalty’s moesten de beslissing
brengen tussen de finalisten Feyenoord
en Borussia Mönchengladbach op
het Pulse Miniorentoernooi in Horst
afgelopen weekend. Bij het nemen
van strafschoppen bleken de jeugdige

Rotterdammers iets beter te zijn dan
de ‘Borussen’ uit Gladbach. Feyenoord
won het toernooi ook al eens in 2005.
Het toernooi werd georganiseerd door
Wittenhorst in samenwerking met de
jeugdopleiding van PSV Eindhoven en

vond voor de zevende keer plaats.
Aan het toernooi namen zestien
clubs deel waarvan de meeste ploegen
(negen) uit Nederland kwamen. Drie
ploegen kwamen uit Duitsland, drie
uit België. Voor het eerst deed ook

een Engelse club (Derby County) mee
aan het toernooi. Dit elftal eindigde
op een vierde plaats. Ook Horst aan de
Maas had een elftal samengesteld van
voetbaltalentjes tot en met tien jaar.
Deze ploeg eindigde op een vijftiende
plek.
De samengestelde ploeg uit Horst
aan de Maas presteerde niet slecht,
ook al laat een voorlaatste plaats
anders vermoeden. Mede organisator
Rob Vissers: “Nee hoor, als je kijkt hoe
nipt de wedstrijden werden verloren
kan ik alleen maar concluderen dat
wij veel jeugdig voetbaltalent in onze
gemeente hebben. Het elftal speelde
gelijk tegen PSV 2 in de poulefase. De
Eindhovenaren eindigden op de derde
plek. We verloren maar net van Sparta
Rotterdam en Derby County. Ook werd
met miniem verschil verloren van
Volendam en gelijk gespeeld tegen
Ajax. Tegen VVV-Venlo was Horst aan
de Maas de betere ploeg en won maar
liefst met 5-1.”
Aansluitend aan het toernooi werd
er ook een sportiviteitsprijs uitgereikt
en die ging naar Club Brugge. De beste
speler van het toernooi was Connor
Nob van Borussia Mönchengladbach en
de beste keeper van het toernooi had
Derby County met Max Culverwell.

Jeugdvoetbaldagen
in Horst en
Hegelsom
Van maandag 30 augustus tot
en met vrijdag 3 spetember zijn
de jeugdvoetbaldagen in Horst
en Hegelsom die georganiseerd
worden door de Stichting
Jeugdvoetbaldagen. Ruim 550
kinderen zijn 5 dagen lang bezig
met voetbal, waarbij ze begeleiding krijgen van ruim 120
trainers/begeleiders.
Het programma is dagelijks van
9.15 uur tot 16.30 uur en bestaat
uit allerlei voetbalactiviteiten zoals
panna-voetbal, boarding-voetbal,
voetbaltraining, voetvolley en competities van 7 tegen 7 of 4 tegen
4. Tussen de middag krijgen de
kinderen broodjes en fruit.
De activiteiten vinden plaats
op de voetbalvelden van RKsv
Wittenhorst en SV Hegelsom. Voor
Horst is het de 20ste keer dat
de voetbaldagen georganiseerd
worden. In Hegelsom is dit voor de
7de keer.
Voor meer informatie
zie www.jeugdvoetbaldagen.nl

Gemeente Peel en Maas zoekt:

Monteur
garage

100den showmodellen met

50% KORTING!
E WEEK

www.peelenmaas.nl

LAATST

het

maashotel

Cuisine de la Meuse

het

maashotel

de de
la Meuse
De herfst doet de bomen en struikenCuisine
kleuren,
kachel kan weer aan. Ook dit seizoen kent
zijn hoogtepunten. Wat te denken van fazant met ouderwetse zuurkool of een heerlijk stuk
De herfsthertegebraad
doet de bomen
envroeg
struiken
kanveranderen
weer aan.
Ook en
ditkleur:
seizoen kent
met een
winterskleuren,
garnituur. de
Ookkachel
de wijnen
van smaak
diep rood enWat
vol, uit
Spanje
en Italië,
rijk assortiment
vult onzeofwijnkaart.
zijn hoogtepunten.
te Frankrijk,
denken van
fazant
meteenouderwetse
zuurkool
een heerlijk stuk
u culinairOok
verwennen!
hertegebraad met een vroeg winters Laat
garnituur.
de wijnen veranderen van smaak en kleur:

‘genieten aan de Maas’

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)
Laat
culinair
verwennen!
telefoon +31 (0)77 463 21 14 telefax
+31 u
(0)77
463 28 67
info@hetmaashotel.nl www.hetmaashotel.nl

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

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

om plaats te maken voor onze nieuwe collectie;
banken, fauteuils, eethoeken, slaapkamers,
tienerkamers, boxsprings, linnenkasten, etc……
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15 VRAGEN aan Kevin Alards

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Kevin Alards
17 jaar
Meterik
Bouw Opleidings Centrum

Waar word jij later een
talent in?
Ik word later een talent in het
ontwerpen van huizen. Ik ontwerp
graag een leuk uitziend huis, dat mooi
is van buiten, maar ook praktisch is
van binnen. Ik zit nu op het Bouw
Opleidings Centrum in Horst, dus ik
ben er nu wel al een klein beetje mee
bezig.
Wat is je favoriete vak en
welke is vreselijk?
Ik heb eigenlijk maar een paar vakken,
de onderwerpen die met ontwerpen
te maken hebben vind ik natuurlijk het
leukst. Het vreselijkste vak is statica,
dat zijn sterke berekeningen. Best pittig
en heel saai.

Heb je een beste vriend(in)
en wat maakt hem/haar zo
bijzonder?
Ik heb zeker een beste vriendin,
meer dan dat eigenlijk. Danique heet
ze en bijzonder aan haar is dat ze zo
lief is en dat ik ontzettend met haar
kan lachen en dat vind ik wel belangrijk
in een relatie. Natuurlijk heb ik ook
leuke vrienden, die stuk voor stuk
bijzonder zijn.
In het weekend ben jij
te vinden in?
Bij mijn vriendin thuis, zij is namelijk
nog geen 16 dus ze kan nog niet zo
heel veel mee uit. Maar daarna ga
ik nog wel eens een lekker pilsje
drinken bij Café Kleuskens of in De
Lange. Zaterdag drinken we meestal
met de vriendengroep wat biertjes en
´aldehoere´ wat slap. Maar ik ga ook erg
graag naar coverbandjes, als die ergens
optreden.

Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Bier natuurlijk. En omdat ik vrienden
heb die eigenlijk altijd wel honger
hebben, liggen er ook altijd een paar
zakken chips.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je ermee?
Ik denk dat ik dan een mooi drumstel
ga kopen, want ik heb eigenlijk al altijd
graag willen drummen. En nu in de vakantie zou ik ook nog wel naar een of
ander tropisch land op vakantie gaan.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als ik met een avond stappen te veel
heb gedronken en dat ik dan iets super
stoms heb gedaan zodat mensen er na
vier weken nog om kunnen lachen.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Mijn telefoon, die vergeet ik echt niet.
Een paar setjes schone kleren kunnen
ook wel handig zijn. O ja, en gel! En
voor de rest, phoe…

Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Pannenkoeken! Als ik iets lekker vind,
zijn het wel pannenkoeken. Maar van
een lekkere grote friet ben ik ook niet
vies.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
Dat ligt er aan wat voor weer het is.
Met warm weer heb ik het liefst een
korte broek aan met een leuk t-shirt.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Ik ben erg graag bij mijn vrienden,
maar ik ga ook graag op donderdagavond naar Jong Nederland. Daar ben ik
leider van een groep jongens, De Wilde
Tijgers. Natuurlijk ben ik ook erg graag
bij mijn vriendin. Een dagje vissen met
mijn vrienden doe ik trouwens ook
graag.
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Dan zou ik het trapveldje eens op gaan
knappen, want ik weet niet wie dat
aangelegd heeft, maar het ligt er niet
echt mooi bij. En met die kiezels op de
grond kun je geen sliding maken. Niet
dat ik daar zo vaak rondhang, maar
voor de jongere jeugd is het wel leuk.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Daar hoort een leuke film bij van Leslie
Nielsen. Die zijn altijd super lachen.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ik hoop thuis. En daarna zou ik een
grote ronde gaan touren.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Nieuw-Zeeland, want daar heb ik nog
familie zitten. Toevallig is nu iemand
van die familie in Nederland. Maar dan
zou ik daar naartoe gaan ja, daar heb je
volgens mij altijd mooi weer en het is
daar ook erg mooi, als ik de foto´s van
opa en oma zie. Ik krijg er nu al zin in!

Bouw en hout
in goede handen!
Voornemen vaststelling bestemmingsplan

‘Traffic Port’ in Maasbree
art. 3.8 Wet ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van
Peel en Maas maken bekend dat zij
voornemens zijn (met toepassing
van art. 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening) de raad voor te stellen
het bestemmingsplan ‘Traffic Port’
vast te stellen. Dit bestemmingsplan
is bedoeld om het onherroepelijke
vrijstellingsbesluit voor de aanleg van
een luchtvaartterrein langs de A67
direct ten westen van bedrijventerrein
Tradeport West, op te nemen in een
bestemmingsplan.
Het ontwerpbestemmingsplan en de
daarbij behorende bescheiden liggen
met ingang van donderdag 26 augustus
2010 gedurende zes weken voor iedereen
ter inzage tijdens openingstijden van het
gemeentehuis in Panningen.
Het ontwerpbestemmingsplan is tevens
in digitale vorm te raadplegen via
www.peelenmaas.nl → ‘leven en werken’
Bezoekadres: Wilhelminaplein 1, Panningen

→ ‘bestemmingsplannen’ → ‘digitale
ruimtelijke plannen’ → ‘in procedure
zijnde ruimtelijke plannen’.
Daarnaast zijn de bronbestanden
beschikbaar via:
www.ruimtelijkeplannen.nl/index,
zoek op Peel en Maas en klik op
‘STRI2008’. Het IDN-nummer van
het ontwerp bestemmingsplan is:
NL.IMRO.1894.BPL0006-ON01.
Gedurende deze genoemde termijn
kan iedereen een schriftelijke
zienswijze indienen bij het College
van Burgemeester en wethouders van
Peel en Maas, Postbus 7088, 5980 AB
Panningen. Voor het indienen van een
mondelinge zienswijze kunt u binnen de
gestelde termijn een afspraak maken.
Neem hiervoor contact op met
 (077) 306 66 66.
Panningen, d.d. 25 augustus 2010

De Hees 70b
5976 NJ Kronenberg
T 077 - 467 29 64

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

Woningstoffeerderij R. van den Broek
Tapijt - Vinyl - Binnenzonwering
Gespecialiseerd in trapbekleding
Dichte trap bekleden incl. tapijt
en zijkanten voor e 275,- !!!
(keuze uit meerdere kleuren en 5 jaar garantie)
Advies en verkoop bij u thuis is onze service.
Wij presenteren onze grote collectie wanneer het u uitkomt!
Voor gratis offerte bel ons: 077-3871782 / 06-16374514
of kijk voor meer informatie op:

www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl

Mies&Flo
Column
Verhuizen &
Klussen
Een boedelbak vol kleerhangers, vintage (goedkope)
meubeltjes, de halve Ikeaafdeling, schilderijtjes,
lampjes, gevulde fotolijstjes
en de inhoud van onze hele
kledingkast.
Na lang hospiteren, presenteren en kijkavonden bezoeken
hebben we eindelijk ons
perfecte paradijsje in hartje
Amsterdam gevonden. Voordat
we mochten beginnen met
inpakken, weer uitpakken en
inrichten was het van grote
noodzaak dat er eerst een
enorme schoonmaak plaatsvond.
Als eerste mochten we aan de
slag met een huge ragebol om al
onze spinnen-huisgenoten de
deur te wijzen. Daarna begon
het echte schrobwerk. Uren van
afzien gingen voorbij, op onze
knieën de keukenkastjes
uitschrobben, met alle macht het
bestaande behang verwijderen
en de stoflaag van vijf
centimeter dik van de ramen
lappen. We waren zo druk bezig
dat we het niet eens in de gaten
hadden dat een huisgenoot
nietsvermoedend de kamer in
kwam lopen toen wij met stoflap
en poetsdoek vrolijk rond de
stofzuiger stonden te dansen op
muziek van de Spice Girls en Five
die de boxen uitknalde. Olé, de
eerste indruk bij onze nieuwe
huisgenoten was gezet. Wel
kregen we een staande ovatie
toen ze zagen hoe alles schoner
en mooier werd. Toen alles glom
en blonk mochten we eindelijk
onze inrichtings-creativitietsbom laten ontploffen. Een
vrachtwagen vol met de leukste
en met zorg uitgezochte spulletjes arriveerde, waarna wij onze
spierballen vergrootten met het
sjouwen, tillen en slepen van
alle verhuisdozen naar ons huisje
op vijf hoog.
Als twee controlfreaks gingen
we aan de slag zodat alles er na
drie uurtjes piekfijn en perfect
uitzag.
Alles was tot in detail
afgewerkt, de kaarsjes brandden, loungemuziek draaide, de
gordijntjes hingen in de plooi en
de wijn stond klaar op tafel.
Na een lange dag poetsen en
klussen ploften we voldaan neer
in onze nieuwe Ikea-bank vol
met de door oma gebreide
kussentjes. Met ’n bak popcorn
op onze schoot ontstond al snel
het idee van een houswarmingparty. Deze nieuwe kamer moest
geshowed, gevierd en ingewijd
worden!
Mies&Flo
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AGENDA

Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

Horst
Medisch Centrum Nieuw Huys
Americaanseweg 35 Horst
T 077 465 89 99
Spoedlijn: 077 464 26 23
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Huisartsenpraktijk de Groen
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
W www.dokterdegroen.nl
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
08.00 - 12.00 uur
Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 077 398 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

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

Kermis Broekhuizen

Jeugdvoetbaldagen

zo 28 t/m di 31 augustus
Locatie: centrum Broekhuizen

ma 30 aug t/m vr 3 sept
Locatie: RKsv Wittenhorst
Org: St. Jeugdvoetbaldagen

Grubbenvorst

Open huis
St. Lambertuskerk

zondag

Limburgs festival
Joel Salom

zo 29 augustus 14.30 uur
Locatie: in het centrum
Organisatie: Limburgs Festival

Koningsvogelschieten

zondag

Restaurantweek in
Horst aan de Maas
ma 23 t/m ma 30 augustus
Locatie:
Blok 10 en Parkhotel Horst

(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

10.00

Heilige mis

Heilige mis

19.15

19.00

Griendtsveen

di 31 augustus 10.00-12.00 uur
Locatie: St. Lambertuskerk

Heilige mis

09.45

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)

Sevenum

Restaurantweek in
Horst aan de Maas
ma 23 t/m ma 30 augustus
Locatie: Horacacentrum Sevewaeg

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Limburgs Festival
optreden Claire

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)

zo 29 augustus 17.00 uur
Locatie: tegenover de kerk
Organisatie: Limburgs Festival

zaterdag
donderdag

Melderslo

zaterdag

Jaarlijkse oogstdag

Lottum

zo 29 augustus
Organisatie: De Locht
Locatie: De Locht

zondag

Heilige mis
Heilige mis

19.00
08.30

Kronenberg
Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

10.30
09.00

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo

Zomer bij Allura Beauty&Spa!

zaterdag
maandag
donderdag

Schoonheids en spa-salon acties incl. gehele dag
gebruik wellness:

Meterik

★
★
★
★

Swolgen

Shiatsu drukpunten gelaatsmassage  25,Rug-, nek- en schoudermassage  30,Nagels lakken inclusief potje Pupa Milano nagellak mee naar huis  12,50
Summerface treatment incl. gezichtmassage met ice balls  65,-

Kapsalon:
★

GRATIS bij een kappersbehandeling:
spin met 5 poten voor hoofd-, nek- en schoudermassage.

OP=OP!

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

zondag

zondag
dinsdag

zaterdag
zondag
maandag

donderdag

(gevestigd in Parkhotel Horst)

vrijdag

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

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

Sevenum

dinsdag

Allura Beauty&Spa

Spoedgevallendienst
27 augustus t/m 02 september
Tandarts Deckers
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14

Heilige mis

Broekhuizenvorst

zaterdag

Meerlo

Horst

10.00

Broekhuizen

ma 23 t/m ma 30 augustus
Locatie: Het Maashotel

ma 30 aug t/m vr 3 sept
Locatie: VV Hegelsom
Org: St. Jeugdvoetbaldagen

Venlo

Heilige mis

zo 29 augustus
Locatie: sportpark RKsv
Wittenhorst
Org: RKsv Wittenhorst en PSV

Jeugdvoetbaldagen

Huisartsenpost

Tienray

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

T

America
zondag

Hegelsom

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

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

ACB PhoxyCup toernooi

zo 29 augustus 14.00 uur
Locatie: dé schuttershof
Organisatie: Schutterij St. Jan

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

Brand, ongeval of misdrijf

Broekhuizen

Grubbenvorst

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

112

zo 29 augustus, 19.00 uur
Locatie: Wilhelminaplein
Organisatie: Limburgs Festival

Kerkdiensten

zaterdag

Sevenum

Alarmnummer

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

Restaurantweek in Horst
aan de Maas

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

Limburgs festival
El Nino del Retrete

de

beejekurf
r e s t a u r a n t

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

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

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

Paterslaan 15 Venray t 0478 581869 e info@debeejekurf.nl i www.debeejekurf.nl

•Beejekurf ad 103x74.indd 1

zaterdag
woensdag

Van 10 juli tot en met 5 september
is het vakantierooster van toepassing
in de kerken van het cluster Horst.
Zie www.rkhorst.nl

05-07-10 09:36
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*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

€

500

€

1.500

Maandlast

€

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

15,00%

12

Totale

€

51,31

15,00%

looptijd

€

€

44,91

* Effectieve

€
€

!FBEELDINGENåKUNNENåAFWIJKEN åDRUKFOUTEN åVERGISSINGENåENåWIJZIGINGENåVOORBEHOUDENå0RIJZENåZIJNåEXCLUSIEFåVERWIJDERINGSBIJDRAGEå!ANBIEDINGENåZIJNåGELDIGåZOLANGåDEåVOORRAADåSTREKTåMAXåTOTååAUGUSTUSå 

X
Digitale scartaansluiting

36

€

538,89

€

1.847,11
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Hoofdstraat 25
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