HALLO Horst aan de Maas hét gratis nieuwsblad

02
09
2

0

1

0

Lachen om Steven Seagal in het plat

pagina

21

Ruim 100
kinderen
volgen
zomercursus
pagina

02

Twee
kilometervreters uit
Melderslo
pagina

04

Nico
Freriks:
Spelverdelen
is een spel
ín een
spel
pagina

09

Harmoniefeesten
Horst met
veel activiteiten
pagina

20

Drie jaar op rij
Nederlands Kampioen
Finn Timmermans (11 jaar) uit Broekhuizenvorst is
zondag 29 augustus Nederlands Kampioen Aspiranten
geworden. Hij was tijdens het Nederlands
Kampioenschap Mini-triatlon in Aalsmeer de snelste.

Ondanks het glibberige parcours
door de regenbuien voor aanvang van
de wedstrijd, wist Finn overeind te
blijven en voor de 3e keer op een rij de

Nederlandse titel binnen te halen.
Hij legde 250 meter zwemmen, 10
kilometer fietsen en 2,5 kilometer
hardlopen af in een tijd van 33 minuten

en 30 seconden. Net als in 2009 was
Finn de eerste in zijn leeftijdcategorie,
en de eerste overall. Finn is lid van
Atletiek en Triatlon Vereniging Venray.

Rotaryclub schenkt 5.000 euro aan Cintanak
Op maandag 30 september heeft Elsbeth Toebosch, initiatiefneemster van de Stichting Cintanak op een
bijeenkomst van de Rotaryclub Horst-Sevenum-Maasdorpen een cheque ontvangen uit handen van voorzitter Jac
Jenniskens ter waarde van 5.000 euro.

Elsbeth Toebosch ontvangt de cheque uit handen van Jac Jenniskens

Het bedrag van 5.000 euro
wordt besteed aan salarissen en
de opleiding van Balinese fysiotherapeuten en assistenten die
werken met lichamelijk en meervoudig gehandicapte kinderen op
Bali. Een gedeelte ervan wordt ook
gebruikt om noodzakelijke operaties
te kunnen verrichten. De Stichting
Cintanak wil graag de mensen op Bali
helpen zodat ze zelf hulpmiddelen
kunnen maken, zoals onder andere
krukken, rolstoelen en orthopedisch
schoeisel. Een deel van de financiële
bijdrage komt hieraan ten goede.

Op weg naar
zelfredzaamheid
De Rotaryclub Horst-SevenumMaasdorpen was zeer overtuigd van
de inzet en betrokkenheid van Elsbeth
Toebosch en de andere vrijwilligers voor
verbetering van de omstandigheden
van lichamelijk en meervoudig gehandicapte kinderen op Bali. Daarom besloot
de club om daarvoor actie te voeren. De
Rotaryclub vult elk jaar een fonds voor
maatschappelijke projecten door onder
andere de verkoop van asperges aan
Rotaryclubs in heel Nederland.

Stichting Cintanak is een nonprofit organisatie die lichamelijk en
meervoudig gehandicapte kinderen
op Bali door middel van fysiotherapie en educatie op weg helpt naar
zelfredzaamheid. Cintanak streeft
ernaar de creativiteit en ontwikkeling
van de Balinezen te stimuleren met
respect voor hun cultuur en manier
van leven zonder onze westerse
manier van denken en werken op te
dringen.
Informatie over Cintanak staat op
www.cintanak.nl en over de Rotary
op www.rotary.org
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Ruim 100 kinderen in Noord-Limburg volgen
de cursus Plezier op School
Deze week volgen in Noord-Limburg ruim 100 aanstaande brugklassers de tweedaagse cursus Plezier op School. Er wordt aan 11 groepen kinderen
training gegeven op de locaties Venray, Venlo, Weert en Roermond. Gedurende de zomercursus worden de kinderen getraind in het opkomen voor zichzelf
en het omgaan met anderen. Hierdoor worden de weerbaarheid en het zelfvertrouwen vergroot wat de kans op pesten kleiner maakt. Deze cursus is in
2000 ontwikkeld door Marleen Faber uit Horst, preventiewerker bij GGZ Noord en Midden Limburg.
De zomercursus is bedoeld voor
kinderen die op de basisschool gepest
werden, of andere problemen hebben
in de omgang met leeftijdgenoten.
Dat kan betekenen dat de kinderen
angstig of onhandig zijn in het leggen
van contacten, dat ze weinig vriendjes
of vriendinnetjes hebben of dat ze

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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onvoldoende weerbaarheid hebben.
Deze kinderen zien vaak erg op tegen
de overgang naar het voortgezet
onderwijs en de kans is groot dat
deze problemen zich op de nieuwe
school herhalen, ondanks de nieuwe
klas waar de kinderen in terecht zijn
gekomen.
Marleen Faber, auteur van de
cursus Plezier op School: “Ik werkte
in de jaren tachtig bij het Riagg en
kwam er toen achter dat er nagenoeg
niets bestond voor kinderen die het
sociaal moeilijk hebben. Na jaren een
cursus te hebben gegeven die uit zo’n
8 sessies bestond, ben ik deze gaan
aanpassen. Ik heb de training als het
ware ingedikt. De onderdelen die ik
goed vond heb ik behouden. Daarnaast
heb ik ook wat sterke elementen
van andere cursussen toegevoegd en
vervolgens heb ik er een tweedaagse
training van gemaakt.”
Marleen vertelt dat ze altijd al
geïnteresseerd is geweest in kinderen
die sociaal incompetent gedrag
vertonen. “Waarschijnlijk komt deze
interesse voort uit het feit dat ik zelf
als kind ook niet al te zelfverzekerd
was. Maar ik werd als kind niet gepest.
Soms had ik het gevoel dat ik het
meer voor de gepeste kinderen moest
opnemen. Wellicht is dit werk voor
mij wel het inlossen van een soort
schuldgevoel daarover.”
Tijdens de cursus leren
de kinderen positiever over
zichzelf te denken, oefenen ze

middelbare schooljaren. “In die eerste
weken en soms zelfs dagen wordt
de hiërarchie bepaald. In deze eerste
periode is het voor kinderen van
belang dat ze zich wat zelfverzekerder
voelen en als zodanig over komen.
Dat doen we bijvoorbeeld door
oefeningen om de houding van de
kinderen te verbeteren, maar ook door
rollenspellen. Een pester zal niet gauw
een kind als ‘slachtoffer’ kiezen dat
zelfverzekerd overkomt.”

Het is een duwtje
in de rug dat
sommige kinderen
nodig hebben

ontspanningstechnieken en leren ze
een gesprek aangaan met anderen.
Dit blijkt een succes te zijn, maar dit
succes heeft naast de inhoud van de
cursus ook te maken met het tijdstip,
zo vlak voor het begin van het nieuwe
schooljaar. De opgedane kennis
zit dan nog vers in het geheugen
van de aankomende brugklassers.

Faber: “De cursus is natuurlijk geen
wondermiddel en in twee dagen
kunnen we kinderen ook niet
compleet veranderen. Maar het is wel
dat duwtje in de rug die sommige
kinderen nodig hebben.”
Uit onderzoek blijkt dat in de
eerste week van de brugklas de
basis wordt gelegd voor de verdere

In die eerste weken wordt er
volgens Marleen nog niet gepest,
maar wel getest. Kinderen dagen
elkaar uit om te zien wat voor vlees
ze in de kuip hebben. Dat kan door
ogenschijnlijk onschuldige zaken
als bijvoorbeeld het omgooien van
iemand’s etui en dergelijke. Hoe
een kind op dit soort testen reageert
is zeer bepalend of het in een
pestsituatie terecht komt.
“Het is geweldig om te zien hoe
de kinderen op de training reageren.
Aan het einde van de cursus en bij
de terugkombijeenkomst die zes
weken later plaatsvindt, heb je echt
het gevoel dat je in het leven van een
kind verschil hebt kunnen maken. Dat
ze een beetje gemakkelijker door het
leven gaan. Met al die zware boeken
in de rugzak van een brugklasser heb
ik er dan iets lichts bij gestopt”, besluit
Marleen.
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Bij verzuim komen kosten voor rekening
van de aanbieder.

Appels zelf plukken
0,25 euro per kilo. Elstar en andere
Van Lankveld Tienrayseweg 2 Meerlo
06- 53 130 132
Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten

Niet lekker iN je vel?

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

kies voor couNselliNg!

Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?
Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl

Alle Potten, Betonbeelden en cadeau
artikelen 50% KORTING
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat
41, Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten

Van 12 tot 18 september
vindt de jaarlijkse collecte van
het Prinses Beatrix Fonds plaats.
Het fonds bestrijdt spierziekten
en bewegingsstoornissen door
het financieren van wetenschappelijk onderzoek en zet zich in
om de kwaliteit van leven van
patiënten en hun familie te
verbeteren.

Te huur: caravanstalling.
Tel. 077 - 398 32 95.
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.
Verloren tijdens Carboot Sale in Horst:
hoekstukje van badscherm.
Tel. 077 - 366 27 31.
Te koop: Pompoenen,
vele soorten en maten.
Femke en Stan Nabben, Over de beek 21,
Tienray. Tel : 0478 - 69 15 86
Valise Atelier & Natuur.
Start van het nieuwe seizoen
schilderen en vegetatief vormgeven
in september-oktober.
Voor info en opgave info@valise.nl,
www.valise.nl, tel 06-12697935

“ Goed luisteren biedt altijd
uitzicht op de oplossing.”
mr. Christianne Gommans

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl
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Venrayseweg 19, 5961 AC Horst tel. (06) 30 46 46 56 www.huizezeldenrust.nl

r

Het fonds krijgt geen
overheidssteun en is dan ook
volledig afhankelijk van giften
uit de samenleving. Tijdens de
collecteweek wordt ongeveer
1,6 miljoen euro opgehaald door
ongeveer 32.000 collectanten.
Dit maakt de collecte tot één van
de belangrijkste inkomstenbronnen.
De collectanten van het Princes
Beatrix Fonds nemen deze week
graag de bijdrage van de mensen
in ontvangst.
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Introductieweek
Haagse studenten in Horst
Vorige week was er een introductieweek van zo’n zeventig eerstejaarsstudenten van de Academie voor ICT &
Media uit Den Haag. Samen met zo’n 35 begeleiders bivakkeerde de groep uit Den Haag een weekje op het
ruiterterrein bij De Kasteelse Bossen in Horst. De introductieweek van de studenten van de Haagse Hogeschool vond
plaats onder de noemer ‘Haag Uit’ en stond onder leiding van de Stichting Haag Uit. De Haagse Hogeschool heeft
een traditie wat introductieweken betreft en vindt al sinds 1976 plaats.
een groot rond zwembad maakten het
kamp compleet. De studenten kregen
bij aankomst in Horst hun eigen tijd,
waarbij de klok twee uur vooruit werd
gezet. Door die eigen tijd kon men
’s avonds langer profiteren van
daglicht en dat kwam de meesten
’s morgens weer goed uit. Het
ochtendgloren begon voor de
studenten dan niet eerder dan om
08.45 uur.

Het is weer tijd

voor de lekkerste
boterhammen
HORST • MAASBREE

Weinig slapen
en veel drinken
hoort er bij

De opruimwerkzaamheden ordentelijk en soepel
Afgelopen vrijdag werden de
tenten afgebroken door de studenten
en HALLO ging een kijkje nemen. Bart
de Water, bestuursvoorzitter van de
Stichting Haag Uit, staat onze verslaggever te woord. “Het lijkt op het eerste
gezicht een chaos, maar dat is het
zeker niet”, zegt Bart terwijl rondom
hem tenten en alles wat daarbij hoort
worden afgebroken. “Alle personen
hebben gekleurde shirts aan. Mensen
in het zwart horen bij de staf, die in het
blauw bij de leiders, die in het felrood
zijn EHBO- ers, in bordeauxrood zijn

algemene medewerkers, de groene zijn
barmedewerkers en de studenten hebben gele shirts aan. Alle andere kleuren
die je ziet zijn tweedejaars- en langjarige studenten”, legt de voorzitter uit.

Er zijn strikte regels
tijdens
de introductieweek
Op het terrein stonden vijftien grote blauwe tenten plus een grote ronde
tent. Toiletwagens, een container en

Haag Uit had allerlei activiteiten op
het programma zoals een sporttoernooi,
bosspellen en veldactiviteiten. Ook kon
er gezwommen worden in een groot
demontabel bad. “En natuurlijk werd er
veel gedronken maar dat hoort er bij”,
zegt Bart de Water. Om niet tot overlast
van de buurt te zijn werd er ook een
nachtwacht ingesteld die op het terrein
alles in de gaten hield. “Een medewerker van de gemeente Horst aan de
Maas kwam nog langs ter controle”,
aldus De Water.
Vorige week vrijdag kwam een
einde aan de introductieweek en werd
het tentenkamp afgebroken. “Maandag
beginnen de colleges weer, sommige
studenten zullen het weekend wel gebruiken om het slaaptekort in te halen”,
lacht Bart. Waar Haag Uit volgend jaar
plaatsvindt kon hij nu nog niet zeggen.

5000ste bezoeker
Toon Kortoomspark
Mien Peters uit Venray was 28 augustus de 5000ste bezoekster van
het Toon Kortoomspark in Griendtsveen. De 79-jarige vrijwilligster van
het Venray’s Museum (Freulekeshuus) werd tijdens het uitstapje in het
park verrast door Gerald Willems, een van de eigenaren van het park.

Regelt alle zaken
omtrent uw autoschade!

HENK AARTS
Beleef de barbecue!

Ook het
re
ad s voor alle
ruitschades!

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

Mevrouw Mien Peters (l) en
Angelique Willems (r) van Toon Kortoomspark Deurne
Mien ontving uit handen van
Angelique Willems het nieuwe boek
van Toon Kortooms ‘Gouden Turven’
en het beeldje ‘Beekman & Beekman’.
Het park werd in december van 2009

geopend. Het echtpaar Willems van
het Toon Kortoomspark was dan ook
aangenaam verrast dat al zoveel
bezoekers in zo’n korte tijd hun weg
naar Griendtsveen wisten te vinden.

Tevens het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl

04

nieuws

02
09

Elke dag op de fiets naar het werk

Twee kilometervreters
uit Melderslo
Twee mannen uit Melderslo fietsen elke dag op en neer naar hun werk in Venray, door weer en wind. Johan
Kleuskens (47) en Jan Kleuskens (50) zijn neven van elkaar en werken allebei in Venray. Jan werkt bij Machine
Metaal Industrie en Johan bij VSN Systemen. Al tien jaar lang leggen de twee de woon-werkafstand per tweewieler
af en hebben inmiddels al een slordige 50.000 kilometer in de benen zitten.

Leeglopend
waterbassin Horst
Maandagmorgen rond kwart voor tien moest de brandweer in actie
komen voor een lekkend waterbassin bij een kas aan de Vondersestraat
in Horst. Door een gat in het bassin stroomde het water over de straat en
in de kas.
De brandweer zorgde ervoor dat
het water snel werd weggepompt.
De Horster brandweer kreeg hierbij
hulp van de brandweer uit Venray

en konden zo de schade beperken.
Hoe de beschadiging in het bassin is
ontstaan is niet duidelijk.

Vergadering
dorpsraad America
Op woensdag 8 september 2010 is er weer een openbare dorpsraadvergadering van Dorpsraad America.
De vergadering zal om 20.00 uur
beginnen en zal plaatsvinden in Aan
De Brug. Op de agenda staan o.a.
Evaluatie kermis, Afsluiting Schiksedijk,
Gezondheidscentrum America, America

in het Groen, Dorpsontwikkelingsplan
2010 en Aandachtspunten voor politie.
Dorpsraadleden en andere belangstellenden zijn altijd van harte welkom in
’Aan De Brug’.

Ballonlopen op de Maas in Broekhuizen

Minder bezoekers
maar oergezellig

Johan en Jan Kleuskens nemen een borrel op hun 50.000ste kilometer
Johan Kleuskens vindt het heerlijk
om te fietsen en zo zijn mannenbuikje
in toom kan houden. “Mijn werk is
best intensief en dan is het heerlijk
om daarna lekker uit te waaien. Een
bijkomend voordeel is nog dat je op de
fiets net iets anders tegen de problemen op het werk aankijkt. Regelmatig
schiet me dan opeens een oplossing
te binnen”, aldus de fietser. Hij voegt
er aan toe dat het tweewieleren na
verloop van tijd ook een soort verslaving is geworden. Neef Jan Kleuskens,
hoeft niet zo nodig elke dag te fietsen.
“Ik sport bij de volleybalclub en train
sowieso elke week. Fietsen is voor mij
meer een vorm van geestelijke ontspanning. Als ik een hele dag achter
het bureau heb gezeten is het gewoon
lekker om op de fiets te springen”,
zegt de Melderslonaar.

Fietsen werkt
ontspannend
De twee mannen nemen alleen
de auto naar hun werk als het weer
echt bar en boos is. Al tien jaar lang
leggen ze de afstand vanuit Melderslo
naar Venray en weer terug per fiets af.
Per jaar komt dat neer op zo’n 6.000
kilometer. Elke dag weer nemen Jan en
Johan dezelfde route en fietsen binnendoor over de Kreuzelweg richting Oirlo
en vervolgens langs het NS station in
Oostrum via Landweert naar hun werk.

Zelden een regenpak
nodig gehad
Johan: “De mooiste tijd om te fietsen is het voorjaar en de zomer. Zeker
’s morgens als het nog een beetje
mistig is. Ik heb de statistieken van het
KNMI er niet op nageslagen maar het
aantal keren dat we een regenpak aan
hebben valt reuze mee.” Jan fiets het
liefst bij windstil weer en een temperatuurtje van zo’n 20 graden en vindt
de lente- en herfsttijd de mooiste
periode in het jaar.
Vaak hebben de twee mannen
wind tegen wanneer ze na hun werk
weer richting Melderslo trappen.
Johan: “Als ik weer naar huis ga kijk ik
altijd naar een aantal vlaggen bij VSN
in de buurt. Die wapperen meestal
naar het noordoosten en dan denk ik:
‘Shit, wiend ien’. Maar toch zijn we
meestal rond hetzelfde tijdstip thuis.”
Jan heeft wel een grotere hekel
aan harde wind dan aan regen. “Toch
duurt het fietsen niet langer als je
wind in moet, we trappen dan gewoon wat harder”, vult hij Johan aan.
De twee neven doen er ongeveer drie
kwartier over om naar Venray te fietsen en dat is een gemiddelde snelheid
van zo’n 22 à 23 kilometer per uur.
Beide mannen leggen de dagelijkse
afstand woon-werk af met hun inmiddels derde fiets.
In de loop der jaren hebben ze on-

Dankbetuiging
Alle belangstelling, warmte, hartelijke woorden,
bloemen en bezoek na het overlijden en het afscheid
van mijn man, onze vader en opa;

derweg leuke en minder leuke dingen
meegemaakt. Zo hebben ze in Oirlo
op een keer een varken van de weg
af gehaald dat was ontsnapt tijdens
het laden. Afgelopen winter zijn ze
tegelijkertijd onderuit gegaan door
gladheid en hadden ze de fiets en hun
broek kapot. Op de hoek Kreuzelweg/
Castenrayseweg was een paard
aangereden door een auto waarbij het
paard het genadeschot kreeg net toen
zij voorbij fietsten. Ook moesten ze
onlangs nog ‘klunen’ nadat een storm
talloze bomen over de weg had geblazen. Of die jongeman die ze onderweg
dagelijks tegenkwamen op de fiets.
Hij had blijkbaar het rijbewijs gehaald
en vanaf die tijd komen ze hem in de
auto tegen, soms wel twee keer achter
elkaar op weg naar Venray. Vooraan op
de Kreuzelweg en achteraan nog een
keer. Het bleek om dezelfde jongeman
te gaan die graag auto rijdt en voordat
hij begint met werken even wat toert.

Fietsjubileum wordt
op bankje gevierd
Afgelopen woensdag maakten Jan
en Johan een pauze op het bankje aan
de Kreuzelweg en dronken samen een
borrel op hun fietsjubileum. Daarbij
gaven ze de HALLO- reporter de tip
mee altijd te zorgen voor een harde
banden, dat zou minder snel een lekke
band opleveren.

Teuntje

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

Truus Craenmehr-Bertrams, kinderen en kleinkinderen.

Wie wil er niet over water kunnen
lopen zonder natte voeten te krijgen?
Dit jaar was dat een show van
een motortrail waarbij stuntrijders op
een motor over hindernissen manoeuvreerden en zich op een springschans
waagden. Voor de durfals onder de
bezoekers bestond ook de mogelijkheid om in een waterdichte ballon
over de Maas te lopen. De kermis aan
de Maas begon zaterdagmiddag met
een ballonnenwedstrijd en eindigde
dinsdagavond met optreden van de

Dolgelukkig zijn wij
met de geboorte van

Naomi

24 augustus 2010

Piet Craenmehr
hebben ons goed gedaan.

Afgelopen weekend was het kermis in Broekhuizen, een feest dat
laatste jaren vooral plaatsvindt aan de Loswal bij de Maas. Elk jaar weer
probeert de Kermis Commissie Broekhuizen (KCB) op zondagmiddag een
spektakelstuk naar het dorpje te halen.

Zusje van Piet
Dochter van Pascal Maes en Suzan Derikx
Grubbenvorsterweg 72
5963 RB Hegelsom T 077-398 54 11

Dochter van
Roy & Sandra
Janssen-Stomphorst
Bakhuuske 29
5963 HD Hegelsom

Lottumse rockcoverband 30 past 7 en
de regio- feestband Schandalica.
Volgens Nick Knelissen, voorzitter
van de KCB trok de kermis aan de Maas
minder bezoekers dan in voorgaande
jaren. Volgens hem was het wisselvallige weer daar grotendeels debet aan.
Desondanks is Knelissen tevreden
omdat bezoekers vanuit Broekhuizen
en Broekhuizenvorst wel massaal naar
de Loswal van ‘Brokeze’ kwamen.
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Campinggasten uit Hellevoetsluis komen al jaren naar De Gortmeule

Wij zijn echte natuurliefhebbers
Op een zonnige zomerdag is onze HALLO- verslaggever te gast bij camping De Gortmeule in Horst. Hier ontmoet
hij de familie Winkelman uit Hellevoetsluis, een plaats op het randje van de provincie Zuid-Holland en Zeeland.
Hellevoetsluis ligt aan het Haringvliet. Het echtpaar Winkelman zijn deze week onze campinggasten.

Het echtpaar Winkelman heeft
twee kinderen, Marcel van 44 en Johan
die 41 jaar oud is. Verder zijn ze de trotse oma en opa van vierkleinkinderen
in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Tonny
had een Reiki-praktijk in Rotterdam en
Kees was bijna 30 jaar verbonden aan
de RET (Rotterdamse Elektrische Tram)
en was trambestuurder. Zowel Kees als
ook Tonny zijn geboren in Rotterdam en
zijn altijd al gek geweest op NoordLimburg. “Dat zit ‘m in de streek en in
de mensen. Die zijn hier heel gemoedelijk en dat staat ons wel aan. Niet
dat ze bij ons niet vriendelijk zijn maar
hier is dat toch anders”, zegt Kees.
Van oorsprong is Kees melkhandelaar,
een beroep dat hij van 1963 tot 1978
uitoefende. Door de komst van grote
supermarkten kwam daar een einde
aan. Hij had de melkhandel toentertijd
overgenomen van zijn vader die 43 jaar
lang melkhandelaar was geweest.

winkels dicht zijn op zondag in Horst.
“Dat is jammer want er komen volgens
ons best veel toeristen naar Horst”,
aldus Tonny.
Het stel parkeert meestal hun auto
in de buurt van een wandelgebied en
geniet daarna te voet van de bosrijke
omgeving. “Het Schuitwater vinden
we erg mooi. Vandaar zijn we naar
een blauwe bessenkiosk gewandeld in
Broekhuizen. Echt jullie hebben een supermooie natuur hier”, kijkt Kees terug.
Ook rozendorp Lottum, Kessel aan de
Maas, het witte stadje Thorn en ijssalon
Clevers in Grubbenvorst zijn al door de
twee bezocht.
Als het regent, amuseren de
‘Hellevoetsluizers’ zich prima. “We
lezen allebei graag, doen samen een
spelletje of we gaan naar het stadje
Venray maar dan wel met de auto”,
lacht Kees.

Tonny en Kees Winkelman zijn
ooit door buren getipt op camping
De Gortmeule en zijn op slag verliefd
geworden op de omgeving. “Wij zijn
echte natuurmensen en wandelen
heel graag. Soms lopen we naar Horst
om boodschappen te doen, heerlijk en
ontspannend”, zegt Tonny. Omdat de
twee al sinds jaren in Horst op vakantie
komen hebben ze ook de nodige veranderingen meegemaakt in Horst. “Ja,
dat klopt. Wij vonden het centrum van
Horst beginjaren mooier dan rond het
jaar 2005 maar met de verbouwingen
van de laatste twee jaar knapt het centrum weer wat op”, meent Kees. Wel
zijn de twee van mening dat er te veel

maar dat vonden minder leuk omdat
de ondernemers en winkeliers in het
Duitse bedevaartsoord te commercieel
waren ingesteld. “Nee, geef ons maar
Noord-Limburg, hier voelen we ons op
ons gemak. Af en toe een uitstapje naar
Valkenburg waar we familie hebben
wonen maar De Gortmeule blijft ons favoriete plekje”, besluiten Tonny en Kees
het interview. Ik wil opstaan om een
foto te maken. Plotseling hoor ik Boris,
een middenslagschnauzer van 2,5 jaar
oud. “Die hoort ook nog bij ons gezin”,
lacht Kees. Ik maak vlug een foto een
keer huiswaarts. Ik heb het namelijk
niet zo op schnauzers of ze nu groot
klein of er tussenin zitten qua grootte.

Als het regent
Horst zou meer
gaan we naar
winkels op zondag
het stadje Venray
open moeten hebben
Verder zijn ze in Kevelaer geweest
Tonny en Kees Winkelman samen met Boris te gast op camping De Gortmeule
Wanneer ik aan kom lopen zitten
Tonny (64) en Kees Winkelman (68)
rustig in een tuinstoel te genieten van
de zon. Het is al wat later in de middag
en na enkele dagen van wat minder
zonnig weer wordt elk zon-moment
aangegrepen. Het stel is op 20 augus-

tus aangekomen in Horst en gaat begin
september weer naar huis. Het is niet
voor het eerst dat de Zuid-Hollanders
hier te gast zijn. Ze komen al vanaf
1993 naar camping De Gortmeule en
hebben alleen vorig jaar verstek laten
gaan.

”We wilden eens ergens anders
gaan kijken omdat een familielid naar
Kessel was verhuisd. We hebben toen
op een camping in Helden gelegen
maar hier in Horst bevalt het ons beter
dus zijn we weer terug op ons vertrouwde stekkie”, zegt Tonny.

Eropuit in eigen gemeente

Houthuizer Molen Lottum
Art is vormgegeven door Phoenix Design.

In Lottum staat sinds 2009 weer de Houthuizer Molen. De molen is mede op initiatief van de Lottumse
bevolking herbouwd. De molen is twee dagen per week open voor publiek, waarbij bezoekers informatie
krijgen over de geschiedenis, de herbouw en de werking van de molen.
Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Al sinds de middeleeuwen is
Lottum in bezit geweest van zowel
een wind- als een watermolen. De
oudste melding van de windmolen
dateert uit 1440 en was eigendom van de adellijke familie van
Holthuizen (Houthuizer Molen).
Later ontstonden er op de plek
van de windmolen twee boerderijen
met een water- en windmolen. Deze
gebouwen moesten echter wijken
voor de aanleg van de weg van
Grubbenvorst naar Lottum.
De Houthuizer Molen zoals we die
nu kennen stamt van na de Franse
bezetting rond 1800. Daarna is de
molen nog een keer herbouwd en
diende toen als pelmolen, waarbij het
eindproduct gort (gepelde gerst) is.
In 1944 werd de molen door de
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De Miele-apparaten van morgen,
vandaag al verkrijgbaar bij de Miele Winkel

WIJ REPAREREN OOK UW
APPARATUUR

MIELE

home of electronics
CoenDers eleCtro KerKstraat 11 5961 GC Horst 077 3981388
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Taxihopper kiest
voor Munckhof

Het projectbureau Taxihopper heeft bekend gemaakt dat het regiotaxi
vervoer van Noordoost-Brabant (Taxihopper) aan Munckhof is gegund.
Deze opdracht betreft zowel het regisseren van het vervoer, het verzorgen
van de ritaannames via het callcenter als de uitvoering van de ritten. De
opdracht heeft een omzetwaarde van circa drie miljoen euro per jaar.

Taxihopper is een onderdeel van
het openbaar vervoersysteem in
Noordoost-Brabant en betreft vervoer
in de gemeenten Bernheze, Boekel,
Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Lith,
Maasdonk, Mill & Sint Hubert, Oss,
Sint Anthonis, Sint Oedenrode, Uden
en Veghel. Jos Poortinga, directeur
Munckhof Taxi geeft aan tevreden te
zijn met het binnenhalen van de opdracht: “Reeds enkele jaren verzorgen
wij een deel van de uitvoering van
Taxihopper vanuit ons zusterbedrijf
Munckhof Taxi Maasbuurt. Dat wij nu
ook de organisatie van het vervoer mogen verzorgen, past goed in de strategische ontwikkeling van Munckhof Taxi
als regisseur van personenvervoer.”
Het Horster vervoerbedrijf heeft
veel ervaring met het organiseren
en verzorgen van regiotaxivervoer.
“Recent hebben wij het regiotaxiver-
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Streekproduct met Limburgse ingrediënten

Start verkoop Florian
tijdens Allemansmert

cultuur 01

Eindelijk is het dan zover. Op vrijdag 3 september
01 is de Florian verkrijgbaar voor het grote publiek. Tijdens de
Harmoniefeesten in het centrum van Horst start
Echte Bakker Derix met de verkoop van dit streekproduct. Vanaf
10
het startsein van de Allemansmert wordt de Florian rechtstreeks vanuit de oven aangeboden.

voer voor de gemeenten Asten en
Someren verworven. Ook verzorgen
wij al jaren deze vorm van vervoer
in de gemeente Deurne. Munckhof
heeft daarnaast in het verleden het
deeltaxivervoer in Noord-Limburg
georganiseerd. Daarnaast hebben we
zelf ook veel ervaring in de uitvoering
van regiotaxivervoer, onder meer in
Arnhem-Nijmegen en Noord Limburg.
De kennis en ervaring die we daarbij
opgedaan hebben, wordt nu meegenomen om ook voor Taxihopper een hoge
kwaliteit vervoer met een optimale
service te verzorgen.” aldus Poortinga.
In de Munckhof Groep zijn 27
bedrijven verenigd die gespecialiseerd
zijn in personenvervoer en reizen.
Munckhof biedt een totaalpakket aan
vervoer, van taxi tot touringcar en van
vakantie tot zakenreis en telt in totaal
800 medewerkers.

Tekenen en
schilderen

Cateringservice
Jolanda Pouwels

De Florian is een streekproduct
en wordt alleen gemaakt van
ingrediënten die van Limburgse
bodem zijn. Het brood wordt
gemaakt van Limburgs Speltmeel in
combinatie met een rijke desemcultuur, spinazie, venkel, Livarham,
basilicum, rucola, kaas en kastanjechampignons.
Het regionale karakter van de
Florian wordt verder benadrukt door

voor jong en oud!

Marc Derix: “Ere wie ere toekomt.
Zonder de steun van Roel Welles van

Ongewenste haargroei?
Nooit meer harsen, scheren of epileren!

We starten weer
in de week van 20 september
op maandagavond, donderdagmorgen en donderdagavond.

Informatie en aanmelding
bij Rieky Janssen, Meterik
Tel. 077 398 57 71

Ere wie ere toekomt

Scelta Institute had ik de Florian nooit
kunnen maken, want de opdracht
om al deze verse ingrediënten
in één brood te krijgen was geen
gemakkelijke klus. Ontelbare uren zijn
we er mee in de weer geweest.”
Of alle inspanningen uiteindelijk ook de moeite waard zijn
geweest, kan iedere bezoeker van de
Allemansmert aanstaande vrijdag zelf
ervaren.

Ad ve rtorial

Zowel beginners als
gevorderden krijgen wekelijks
les in kleine groepen.

Kinderen krijgen om de 2
weken op woensdagmiddag les.
Ook kinderfeestjes
zijn mogelijk.

de samenwerking van Echte Bakker
Derix met Scelta Institute uit Venlo.
Dit bedrijf is koploper op het gebied
van innovatieve voedselproductontwikkeling en champignons
en bood spontaan haar kennis en tijd
aan om de Florian te ontwikkelen.

Voor al uw: koude schotels
koude en warme buffetten
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl
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De Praktijk voor huidverbetering Wendy Kuunders te Horst is
gespecialiseerd in definitief
ontharen door middel van de
Medcos-IPL. Wendy Kuunders en
Evelien Minten, de behandelaars,
hebben beiden een huidtherapeutische achtergrond.
De behandeling is pijnloos,
veilig en snel.
Het juiste adres als u niet meer
wilt scheren, harsen of epileren want
de huid heeft hiervan vaak veel te
lijden, met name in het gelaat. Het
is ook een tijdrovende klus en het
gehele jaar door een terugkomend
ritueel waarvan het effect slechts
kortdurend is.
Behandelingen voor ongewenste
haargroei in het gelaat worden
doorgaans vergoed door de meeste
ziektekostenverzekeraars.
Velen gingen u voor bij ons, zowel
mannen als vrouwen, zowel lichaamsontharing als ontharing in het gelaat.
De reacties van enkele van hen:

Marian (7 behandelingen, kuur
afgerond): ”Niet meer scheren of
harsen voor en tijdens de vakantie
en natuurlijk het gemak wat je altijd
hebt. Ook de bultjes en reacties na
het scheren en harsen, gewoon geen
last meer van!”
Interesse?
Wij plannen altijd eerst een
intakegesprek; tijdens dit gesprek
wordt de methode en de behandeling
uitgelegd. Daarna volgt een test zodat
Mart (4 behandelingen):
u een beeld heeft van de behande”De overbeharing op mijn rug vond ik
heel onverzorgd. Altijd anderen moeten ling. Het intakegesprek is kosteloos
PRAKTIJK VOOR HUIDVERBETERING - WENDY KUUNDERS
en vrijblijvend. Voor meer informatie
vragen vond ik lastig; gelukkig dat dit
en/of het maken van een afspraak
tegenwoordig kan. Het gaat heel snel
kunt u contact opnemen:
en niet te vergelijken met het pijnlijke
harsen, want dat ging me ook zo tegen
staan. Het is verschil is nu al heel erg
goed te zien.”
Bianca (5 keer behandeld in het
gelaat): ”Ik had psychisch last van
Praktijk voor huidverbetering
mijn haargroei in het gezicht, sprak
Wendy Kuunders
er met niemand over maar was altijd
Berkelstraat 12, 5961 JL Horst
bezig met scheren en epileren. Als je
06-34948419
ziet hoeveel haren er inmiddels weg
www.dehuidverbeteraar.nl
zijn; mijn moeder zegt ook dat het zo’n
info@dehuidverbeteraar.nl
verschil is met eerst.”
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Floriadeterrein al grotendeels bezet

Starters
in de regio

Mogelijk ook deelname door Amerika

Sculpp
Bedrijf Sculpp
Eigenaar Harm Zom en
Jobke Zom-Schobbers
Adres
Koekoeklaan 17
Plaats
5971 CP
Grubbenvorst
Telefoon 06 12 15 30 49
E-mail
info@sculpp.nl
Website www.sculpp.nl
Sector
Verkoop van kunst
Start
16 april 2010
Activiteiten
Sculpp is een concept
waarbij de verkoop van
sculpturen van kunstenaar Fons
Schobbers centraal staat. De
sculpturen worden gemaakt
van polyester in drie verschillende maten. Dit concept heeft
als hoofddoel om de Schobbersbeleving realiseerbaar en
bereikbaar te maken voor een
grotere doelgroep.
De schulpturen kunnen in
elke gewenste kleur uitgevoerd
worden. Doordat ze van
polyester gemaakt zijn kunnen
ze zowel binnen als buiten
geplaatst worden.
Na de eerste kennismaking
wordt de uiteindelijke plaatsing
van het beeld volledig door
Sculpp in eigen beheer
uitgevoerd.
Doelgroep
Van kunstliefhebbers tot
aan jonge mensen met oog
voor mooie dingen kunnen
terecht bij Sculpp voor een ’op
maat’ sculptuur.
Onderscheidend vermogen
Uniek zijn deze sculpturen,
omdat zij elk in iedere
gewenste kleur geleverd
kunnen worden in een unieke,
gelimiteerde oplage van slechts
62 stuks. Daarnaast krijgen de
sculpturen elk een certificaat
van echtheid, waarbij een
maximale garantie van
orginaliteit kan worden
gegeven.

Ondanks de vakantie in zuid-Nederland wordt er op en rond het terrein bij de Floriade doorgewerkt. Over zo’n 580 dagen begint de wereldtuinbouwtentoonstelling die naar verwachting door zo’n twee miljoen mensen wordt bezocht. Onze HALLO- verslaggever bracht een bezoek aan het terrein aan de
Venrayseweg nabij veiling ZON en sprak met algemeen directeur Paul Beck.
Floriade acht Paul Beck heel reëel.
Turkije tekende onlangs nog
het contract tot deelname en China
staat op het punt te tekenen. Grote
interesse is er ook vanuit Italië en
Spanje. Volgens Beck moeten alle
deelnemende landen wel iets interessants te bieden hebben, kwalitatief
goed zijn en een verhaal te vertellen
hebben aan de bezoekers. De naar
verwachting twee miljoen bezoekers
kunnen straks cultuur snuiven, beleven, proeven, ruiken en geëntertaind
worden. Alles in harmonie, met en in
een natuurlijke omgeving.

Floriade als
katalysator om zaken
gedaan te krijgen

Paul Beck bij een bloeiende border midden op het Floriadeterrein
Tijdens het voorgesprek op zijn
kantoor laat Paul Beck er geen gras
over groeien. “Kom maar mee, dan
maken we een rondje over het terrein
en dan zie je zelf wel wat er allemaal
is veranderd.” Even later rijden we via
de Heierhoeveweg naar de bouwketen
waar de directeur de sleutel van een
grote metalen poort ophaalt. De
rondleiding op het terrein maakt de
contouren van de velden waarop de
diverse landen exposeren zichtbaar.

Kleurschakeringen
in de natuur
en op het terrein
zijn oogstrelend
Ook de kleuren van allerlei planten
die bloeien in combinatie met fraai
aangelegde gazons geven een prima

Kantoor

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

beeld over hoe het terrein er over
anderhalf jaar uit komt te zien. “Wacht
maar eens tot alle bovengrondse bebouwingen gereed zijn, dan komt het
hele gebied in harmonie”, zegt Beck
onderweg naar een volgend themaveld. Even later staan we achter de
heuvel van World Show Stage waar een
grote picknickplaats komt. “Bezoekers
kunnen hier op het gras even uitrusten
en genieten van een broodje of wat
drinken. Eigenlijk wordt dat een ontmoetingsplaats van mensen vanuit de
hele wereld”, meent de directeur.
Inmiddels zijn alle grondwerkzaamheden op het Floriade-terrein
voor zo’n 80% gerealiseerd en wordt
begonnen met bovengrondse bouwactiviteiten. Zo is de fundering voor
de bouw van de zeventig meter hoge
Innovatoren al klaar en beginnen de
bovengrondse bouwwerkzaamheden. Ook de bouw van Villa Flora en

verschillende tijdelijke gebouwen zijn
inmiddels begonnen. Het terrein ondergaat een geleidelijke metamorfose.

Er nemen
naar verwachting
35 landen deel
aan de Floriade
De Floriadetopman verwacht
dat uiteindelijk 35 landen definitief
deelnemen aan de wereldtuinbouwtentoonstelling. Tot nu toe hebben 23
landen het contract getekend en onderhandelt de Floriade nog met landen
als China, Rusland en Amerika. Vooral
dit laatstgenoemde land, Amerika, is
interessant voor de regio Venlo. Buiten
Sjanghai neemt Amerika niet actief
deel aan wereldtentoonstellingen. De
kans dat de ‘States’ deelnemen aan de

Binnenkort wordt een begin
gemaakt met de aanleg van de
Greenportlane de verbindingsweg
tussen de autosnelwegen A73 en
de A67. De bewoners in het gebied
waar de weg komt zijn middels een
informatiebrief over de aanvangswerkzaamheden rondom de aan te
leggen Greenportlane. De weg zal
naar verwachting nog voor de opening
van de Floriade in april 2012 worden
opgeleverd. Datzelfde geldt voor de
A74, een verbindingsweg tussen de
A73 nabij Tegelen en de Duitse BAB61.
Beck: “Met name voor bezoekers vanuit Duitsland is de bereikbaarheid van
ons Floriadeterrein daarmee gegarandeerd. Eigenlijk merk je gewoon dat
de Floriade als een ‘pressure’ werkt
en je bepaalde zaken versneld kunt
regelen”, zegt Paul Beck. De directeur
merkt op, dat de regio en zelfs ver
daarbuiten steeds meer ‘Floriade-minded’ wordt.
“De bereidheid om de Floriade
financieel te sponsoren loopt redelijk
tot goed. Het kan natuurlijk beter maar
mij hoor je niet mopperen, sponsoren
investeren niet alleen maar met geld
maar krijgen daar ook heel veel voor
terug, meer dan ze misschien wel in
de gaten hebben”, besluit de Beck het
interview.

e

am
Behoedz

yoga
in Ho
rst

Behoedzame yoga is een rustige
vorm van yoga voor alle mensen,
die behoedzaam met hun lichaam
om moeten gaan. Een groot gedeelte
van de les wordt op de stoel gedaan.
Waar: bij fysiotherapie Kauffeld,
Deken Cremersstraat 57.
Op woensdagmiddag van 14.30 tot
15.45 uur. Vanaf 22 september.
Kosten: € 8,- per les.

Yogadocente

Thera Emonts
(gespecialiseerd in adem- en ontspanning)

Tel. 077 398 40 15
06 46 79 35 85

Warmtepomptechniek
Zonnecollectoren / PV-cellen
Cv-installaties
Koelinstallaties
Ventilatie
Sanitaire installaties

Meet- en regeltechniek
Domotica
Elektrotechniek
Data- en telecommunicatie
Beveiligingstechniek
Service & onderhoud
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Eerste training
HZPC in een
50 meter buitenbad
Op maandag 30 augustus vond de eerste training van zwemvereniging HZPC uit Horst plaats, waaraan negentien zwemmers deelnamen.
De nieuwe trainer van HZPC, Paul Goddery, is het seizoen gestart met
buitenbad trainingen in het 50 meter bad van Blerick.

Jeugdvoetbaldagen
in Horst en Hegelsom
Op de voetbalvelden van sportpark Wittenhorst in Horst en sportpark de Wieën in Hegelsom zijn afgelopen
maandag de Jeugdvoetbaldagen gestart. Jongens en meisjes in de leeftijd van 7 tot en met 13 jaar krijgen op een
sportieve manier de voetbalkneepjes bijgebracht. De Jeugdvoetbaldagen duren tot en met vrijdag 3 september. In
Horst vindt het sportieve evenement voor de 21e keer plaats, in Hegelsom voor de zevende keer.

Trainer Paul Goddery geeft instructies aan de zwemmers
Voor de meeste zwemmers was
het afzien, want de temperatuur was
niet erg hoog. Toch was iedereen
erg enthousiast. De komende twee
weken zal er nog enkele keren in dit
buitenbad getraind worden. Daarna

gaat de groep verder met de trainingen in het binnenbad van zwembad
De Berkel in Horst. Op 12 september
start het nieuwe seizoen met de
eerste wedstrijd Lange Afstand Circuit
(LAC) in Landgraaf.

te koop

De Kolk 30 Horst

Op het terrein van RKsv Wittenhorst krijgt deze groep deelnemers uitleg over wat ze gaan doen
In 1988 werd door het bestuur van
de KNVB afdeling Limburg besloten om
regionale betaalbare jeugdvoetbalweken op te zetten. Deze vonden voor
het eerst plaats bij huize Sint Jozef te
Heel. Het werd een succes en twee
jaar later werd al op vier locaties met
bijna 1.000 deelnemers gevoetbald. Zo
ook op het terrein van voetbalvereniging Wittenhorst.
Lei Keijsers, ledenadministrateur
en penningmeester van de in 2004 opgerichte Stichting Jeugdvoetbaldagen:
“Door de groei van het aantal deelnemers van 1998 tot en met 2003
werden we door de KNVB aan regels
en budgettering gebonden. In 2003
werd ook voor het eerst in Hegelsom

gespeeld vanwege het grote aantal
aanmeldingen. We moesten zelfs
deelnemers weigeren en dat wilden
we niet. Daarom hebben we met een
aantal kaderleden op 6 december
2004 de Stichting Jeugdvoetbaldagen
opgericht. In het stichtingsbestuur
zijn de voetbalverenigingen van
Wittenhorst, Hegelsom en Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray
vertegenwoordigt. De stichting wil
betaalbare Jeugdvoetbaldagen organiseren voor jongens en meisjes om zo
de voetbalsport in de breedte te propaganderen”, aldus voetballiefhebber.
Zowel in Hegelsom als ook in
Horst komen verschillende voetbalonderdelen aan bod waarbij op een

speelse manier voetbaltechnieken
worden aangeleerd. Er word elke dag
om 09.15 uur gestart en geëindigd om
16.30 uur. Aan de Jeugdvoetbaldagen
in Horst en Hegelsom nemen 350
spelers deel en meer dan honderd
vrijwilligers. In Hegelsom werden de
deelnemers over acht teams verdeeld
en in Horst over twaalf teams. De
Jeugdvoetbaldagen in Horst werden
door Lei Keijsers en directeur bedrijfsmanagement Bart Janssen van
Rabobank Maashorst geopend. De
eerste dag van de voetbalweek begon
koel met ruig weer. Vanaf dinsdag
werd het beduidend droger, zonniger
en warmer en leefden de deelnemertjes zich helemaal uit.

ACB Phoxy Cup in Horst
Op het terrein van voetbalclub Wittenhorst werd afgelopen zondag gestreden om de ACB Phoxy Cup. Op de
Horster velden streden 21 clubs om de Phoxy Cup die werd gewonnen door voetbalvereniging IJsselstein (Utrecht).
Aan het toernooi deden alleen maar F- teams mee, merendeels jongens maar ook enkele meisjes in de leeftijdscategorie van 7 en 8 jaar. Het team van Wittenhorst eindigde op een laatste 21e plaats.

Zeer goed onderhouden
woning, twee onder één kap
Bouwjaar 1991
In een kindvriendelijke
omgeving
Perceeloppervlak 326 m²
Woonoppervlak 145 m²
Prijs € 279.50000 k.k.
Info 06-46 24 18 25

Start workshops september en oktober

schilderen en
vegetatief vormgeven
bijzonder en verfrissend

De Hees 23 5975 NL Sevenum
Tel. 06 12 69 79 35 info@valise.nl
www.valise.nl

Voordat het toernooi van start
ging, werd door RKSV Wittenhorst
de samenwerking met PSV opnieuw met een jaar verlengd. Hay
Emonts, bestuurslid jeugdzaken van
Wittenhorst en Rini de Groot, scouting
manager van PSV ondertekenden in
het Parkhotel Horst de overeenkomst.
Aan de ACB Phoxy Cup deden
21 clubs mee waarvan het merendeel uit Brabant kwam. Het is voor
de tweede keer dat het toernooi
wordt gehouden in Horst. De ACB
Phoxy Cup is een voortvloeisel uit
het Pulse- Miniorentoernooi dat
een week eerder op de velden van
Wittenhorst werd gehouden. “Het
was de bedoeling dat Dirk Marcelllis
de prijs zou komen overhandigen
aan de winnaar. Helaas had Dirk
verplichtingen bij voetbalclub AZ, zijn
huidige Alkmaarse werkgever”, zegt
Rob Middendorp, commissielid van de
organisatie.

Mascotte Phoxy van PSD
verwelkomt alle clubs van Horst (Foto: Lei Schampers)
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Volleyballer Nico Freriks

Spelverdelen is een
spel ín een spel
In september moet hij zich melden bij zijn nieuwe club in Almeria, Spanje. Nico Freriks heeft er zin in. Weer een
nieuwe stap in zijn succesvolle volleybalcarrière. Nico speelt graag in het buitenland omdat hij het avontuur zoekt en
omdat je in het buitenland, in tegenstelling tot Nederland, van het volleybal kunt leven.
Nico Freriks is in de loop der jaren
meerdere malen van club geswitcht.
“Je probeert steeds een stapje hoger te
komen en altijd naar iets beters te
streven. Tot nu toe heb ik allemaal
stappen gemaakt die sportief beter voor
mij waren. Beter competitie, betere
clubs, betere spelers, dat zijn de
belangrijkste dingen. Elke nieuwe club
is een stap omhoog geweest.” Maar het
is, zoals in elke sport, ook vraag en
aanbod. Een sporter moet goed
presteren om door clubs gezien en
gevraagd te worden. Tot nu toe is dat
geen probleem voor Freriks. “Het is nog
niet zo dat ik overal kan spelen waar ik
wil, maar ik wordt de laatste jaren wel
altijd door een aantal clubs gevraagd,
daaruit kan ik dan de beste kiezen.”
Freriks speelt graag in het buitenland. “Volleybal is een bepaald spelletje, daarbij doe je elke keer hetzelfde
kunstje. Toch is er een verschil tussen
de landen waar je speelt. Je probeert
binnen de cultuur van een ander land
het maximale eruit te halen.” Hij vindt
het leuk om telkens met verschillende
mensen in andere landen en met
andere gebruiken om te gaan. “Elk land
is voor mij een avontuur, het is een
soort overleven; kijken of het in een
ander land ook lukt.”
Het aantal uren dat de succesvolle
Horstenaar per week met volleybal
kwijt is, is vergelijkbaar met de uren
van een normale werkweek. Per dag
een paar keer trainen en daarnaast een
of twee wedstrijden per week.
“Als ik mensen vertel dat ik volleyballer ben, vragen ze vaak: ‘En wat voor
werk doe je dan?’, ze hebben geen idee
dat het een fulltime baan is. Ik ga ’s
morgens op een normale tijd van huis
om te gaan werken en kom een uur
of negen later weer thuis. Daarnaast
is mijn werk natuurlijk een continue
fysieke belasting en moet mijn lichaam
buiten de trainingen en wedstrijden
veel rust hebben. Mijn lijf is mijn
werkgereedschap en daar moet ik goed
voor zorgen. Ik kan dus niet vijf dagen
in de week in de kroeg gaan zitten, dan
wordt het snel minder. Maar ik ga heus
wel eens uit, hoor. Ik vind het leuk om
naar de kroeg te gaan en vrienden te
ontmoeten. Ik ben ook een normaal
mens”, lacht hij.
Freriks wordt even stil op de vraag
wat er nou zo leuk is aan volleybal.
“Daar heb ik nog nooit zo specifiek over
nagedacht.” Toch vervolgt hij enthousiast: “Het is gewoon een leuk spelletje,
het spelen in teamverband vind ik erg
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ABN AMRO Ouder&Kind toernooi

Golfen voor Unicef

Op zondag 5 september 2010 wordt bij golfvereniging De Peelse Golf
in Evertsoord een voorronde gespeeld van het landelijke ABN AMRO
Ouder&Kind golftoernooi. Vanaf april 2010 spelen op ruim 120 golfclubs
in Nederland ouders en kinderen samen voor Unicef. Het landelijke
Ouder&Kind golftoernooi wordt dit jaar voor de elfde keer gehouden.
Tot begin oktober vinden door het
hele land de voorrondes plaats en op
22 oktober wordt de finale gespeeld
op de Kennemer Golf & Country Club.
Het inschrijfgeld gaat in zijn totaliteit
naar Unicef. In het afgelopen jaar
werd het ABN AMRO Ouder&Kind golftoernooi gespeeld op 119 golfclubs
in Nederland, waarbij de deelnemers
70.000 euro bij elkaar sloegen.
Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, stelt
het totale bedrag aan inschrijfgelden
beschikbaar voor haar campagne voor
het voorkomen van hiv bij baby’s.
Bijna elke minuut wordt er op de
wereld een baby geboren met hiv.
Dat zijn ruim 1.000 baby’s per dag.

Met de juiste medicijnen en zorg kan
dat in 98% van de gevallen worden
voorkomen.
De wedstrijden worden gespeeld
met (groot)ouder-(klein)kindkoppels.
Met het inschrijfgeld 20 euro per koppel kan Unicef bij 28 aanstaande moeders een hiv-test afnemen. Wanneer
een moeder seropositief blijkt te zijn,
krijgt zij zorg en medicijnen. Niet alleen om de overdracht van het virus
op de baby te voorkomen, maar ook
om de gezondheid van de moeder te
beschermen. De opbrengst van het
ABN AMRO Ouder&Kind Golftoernooi
levert een zeer belangrijke bijdrage
aan de campagne voor het voorkomen
van hiv bij baby´s.

40 jaar AVOC America
Volleybalclub AVOC uit America viert in 2010 haar 40-jarig bestaan.
Ter ere hiervan organiseert de club een reünie. Hiervoor wordt iedereen
uitgenodigd die in de afgelopen veertig jaar op een of andere manier
betrokken is geweest bij de club. De reünie wordt gehouden op zaterdag
16 oktober 2010 in de Bondszaal in America.

foto: Paul van der Linde
prettig. Je hebt met mensen te maken.
Het is een spel dat niet heel makkelijk
is, er komt vrij veel bij kijken en daardoor is het ook uitdagend.”
Nico is spelverdeler, dat betekent dat hij
de aanval in het team moet leiden. Een
spelverdeler is in principe onderdeel
van elke aanval en elke 2e bal wordt
door de spelverdeler gespeeld, waarbij
hij probeert de aanvaller in een positie
te zetten waarin deze kan scoren.
“Je moet in die rol met mensen om
kunnen gaan, mensen kunnen triggeren, maar ook af en toe standje kunnen
geven. Het is een spel ín een spel.”
In zijn kinderjaren is Nico Freriks
begonnen met voetballen, eigenlijk
omdat al zijn vriendjes dat deden. Op
zijn twaalfde vond hij voetbal niet leuk
genoeg meer en is hij overgestapt naar
het volleybal, mede doordat veel van
zijn familieleden aan volleybal deden.
Hij bleek talent te hebben en stapte
telkens snel over naar een hoger team.
“Ik bleef het leuk vinden. Als je
gevraagd wordt bij een hoger team
betekent dat elke keer een nieuwe
uitdaging, zo ben ik er ingerold. Toen ik
in 1996 de heren van het Nederlands
team de olympische finale zag winnen,
vond ik dat zo gaaf en dacht ik: ‘dat
lijkt me ook wel geweldig om mee te

maken’. Vanaf dat moment ben ik gaan
kijken hoe ver ik kon komen en ben ik
er helemaal voor gegaan.”
Voor Freriks is dat ook het hoogst
haalbare, om met het nationale team
een prijs te halen. En dan het liefste
olympisch goud. “Het mooiste wat ik
heb meegemaakt zijn de Olympische
Spelen in Athene, dat was gewoon
super. Vooral het bereiken daarvan.
De kwalificatiewedstrijden speelden
we als in een flow. Alles leek vanzelf te
gaan. Er hing een bepaalde sfeer, een
bepaalde emotie. Dat was fantastisch.
En daarna de Olympische Spelen, dat
is toch het ultieme toernooi, er zijn
maar weinig mensen die dat mogen
meemaken.”
Freriks heeft geen idool in de sport.
“Dat heb ik nooit gehad. Ik vind het
wel fantastisch wat bepaalde personen in de sport presteren en hoe ze
dat bereiken. Ik weet wat er nodig is
om topsport te bedrijven en ergens te
komen. Ik vind bepaalde mensen in de
sport wel bewonderenswaardig, zoals
Michael Schumacher in de autosport,
Michael Jordan in het basketbal of Roger
Federer in het tennis. Petje af. Maar dat
probeer ik niet na te bootsen, ik doe de
dingen op mijn eigen manier”, besluit
de sympathieke volleyballer.

Mensen die in de afgelopen
veertig jaar betrokken zijn geweest
bij AVOC en die zin hebben in een
avond vol gezelligheid, waarbij met
elkaar bijgepraat kan worden en
herinneringen opgehaald kunnen
worden, kunnen zich via onze website
www.avocweb.nl aanmelden voor
deze reünie. Aanmelden kan ook
door middel van een briefje naar:

Kevin van Leuven
aan de start
op de Nürburgring
Op zondag 5 september staat motorcoureur Kevin van Leuven uit
Swolgen aan de start tijdens de EK Superstock 600 wedstrijd op de
Nürburgring in Duitsland. Inmiddels zijn de benodigde financiën bij
elkaar gebracht zodat Kevin mee kan doen aan deze wedstrijd om het
Superstock 600 kampioenschap.
Kevin van Leuven: “Ik heb er
hartstikke veel zin in. Het gaat
alweer een stuk beter en ben alweer
voor 99% fit. Tijdens de laatste
wedstrijd in Assen ben ik van de 36e
naar de 26e plaats gereden, dus dat
is prima.”
Het gaat alweer zo goed met de
motorcoureur uit Swolgen dat zijn

1990 | 2010

Al sinds 1990 leveren wij maatwerk keukens, (schuifdeur) kasten,
keukenrenovatie, winkel- en kantoor inrichtingen.
Neem voor informatie of een vrijblijvende offerte contact met ons op.

40 jaar AVOC, p/a Eghaam 3, 5966
TC America. Op de website van
AVOC staat een lijst met namen van
personen waarvan de adresgegevens
nog missen. Aan mensen die het
adres of telefoonnummer van een van
de personen op de lijst kennen, wordt
gevraagd deze informatie door te
geven aan de organisatie van
40 jaar AVOC.

Autoreparatie vertaald in vakwerk

Zwarte Plakweg 9 America | 077 464 1844 | www.tcinterieurbouw.nl
Horsterweg 17, 5975 NA Sevenum . Telefoon 077-4671350 . Telefax 077-4673825

team ook gaat proberen om Kevin
aan de start te krijgen tijdens de E.K
Superstock 600 wedstrijd in MagnyCours in Frankrijk op 3 oktober
aanstaande. Financieel is dit nog
niet rond, dus het is nog niet zeker
of Kevin in Frankrijk kan deelnemen.
Voor meer informatie kijk op
www.kevin-34.nl
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SV
Lottum

AVV
America

SV Wittenhorst RKSV
Horst
Melderlso

RKSV
Griendtsveen

Trainer Jan Nijs
Leeftijd 65
Woonplaats Tegelen
Seizoen 4
Klasse 6E
Vorig jaar geëindigd 11de
Selectie
Dit jaar is er geen A-team meer
in Lottum. Deze spelers zijn bij
de selectie gevoegd. De selectie
bestaat dit jaar uit 29 spelers. De
gemiddelde leeftijd is 23 jaar.
Verwachting
De doelstelling is om in de
middenmoot mee te draaien.

Trainer Erik van Asten
Leeftijd 42
Woonplaats Meterik
Seizoen 2
Klasse 6D
Vorig jaar geëindigd 8ste
Selectie
Er zijn twee spelers gestopt en
hiervoor zijn er weer twee jeugdspelers bijgekomen. De selectie
bestaat uit 32 spelers. Gemiddelde
leeftijd 24 jaar.
Verwachting
Hopen op een periodetitel en hoger
eindigen dan vorig jaar.

Trainer Richard Kleuskens
Leeftijd 45
Woonplaats Horst
Seizoen 1 (heeft vorig jaar het
trainersdiploma gehaald)
Klasse 3C
Vorig Jaar geëindigd 8ste
Selectie
Er zijn drie spelers gestopt. De
selectie bestaat uit 48 spelers
verdeeld over drie teams.
Gemiddelde leeftijd is 23 jaar.
Verwachting
Eindigen bij de eerste vier en
een periodetitel halen.

Trainer René Peters
Leeftijd 41
Woonplaats Venlo
Seizoen 2 (werd aan het einde
van vorig seizoen trainer bij
Griendtsveen)
Klasse 5F
Vorig jaar geëindigd 10de
Selectie
De selectie is ten opzichte van vorig
seizoen hetzelfde gebleven. De
groep bestaat uit 31 spelers met
een gemiddelde leeftijd van 23-24
Verwachting
Een goeie middenmoot.

Trainer Gé Ummenthun
Leeftijd 60
Woonplaats Hout-Blerick
Seizoen 1 (afgelopen seizoen 1
jaar trainer geweest bij TOP ’27)
Klasse 5E
Vorig jaar geëindigd 7de
Selectie
Er is dit jaar een speler gestopt
en er zijn er twee bijgekomen.
Totale selectie bestaat uit 30
spelers. Gemiddelde leeftijd is
23-24.
Verwachting
In de middenmoot eindigen.

Voetbaltrainers Horst aan de Maas

Het seizoen gaat weer beginnen
De gemeente Horst aan de Maas heeft dertien voetbalclubs. Hiervan zijn er drie clubs die in het heden of
verleden gefuseerd zijn. SVEB is de club die als eerste fuseerde. In 1990 fuseerde de toenmalige verenigingen
Excelsior’18 (Broekhuizenvorst) en Brughusia (Broekhuizen). De naam veranderde in SVEB (Sport Vereniging
Excelsior Brughusia). De tweede fusieclub werd SV United die ontstond in 2005 uit een samenwerkingsverband
tussen SV Meerlo en SV Wanssum. De derde fusieclub begint dit jaar aan het eerste seizoen. SV Swolgense Boys en
TOP’27 (Tienray) zijn gefuseerd en deze club gaat verder onder de naam Sporting ST. Na de nodige voorbereidingen
en bekerwedstrijden begint zondag 5 september de competitie 2010-2011. Wie is er dit jaar trainer van welke club
en wat zijn de verwachtingen voor dit jaar. Hierbij een korte introductie van de trainers en hun verwachtingen.

VV Hegelsom Sporting ST
Trainer Geert Mulders
Leeftijd 45
Woonplaats America
Seizoen 1 (Afgelopen twee jaar
trainer geweest bij SV Kronenberg)
Klasse 6D
Vorig jaar geëindigd 5de
Selectie
Dit jaar zijn er vier spelers
gestopt. Er zijn zes spelers van
de jeugd overgekomen. De
selectie bestaat nu uit 31
spelers, waarvan er 3 door een
zware blessure langdurig zijn
uitgeschakeld. De gemiddelde
leeftijd van de groep is 23 jaar.
Verwachting
De verwachtingen voor dit jaar
zijn nog onduidelijk. De voorbereiding was niet ideaal doordat
de groep niet compleet was. Het
is nu eerst van belang om een
vaste groep te creëren.

RKSV
Meterik
Trainer Peter Peeters
Leeftijd 54
Woonplaats Egchel
Seizoen 2
Klasse 5E
Vorig jaar geëindigd 5de
Selectie
Er zijn dit jaar vier spelers
gestopt en er zijn vijf spelers
bijgekomen. De selectie bestaat
nu uit 30 spelers. Gemiddelde
leeftijd is 23-24 jaar.
Verwachting
Handhaven in deze klasse en
een periodetitel.

Swolgen/Tienray
Trainer Henk de Bijl
Leeftijd 54
Woonplaats Venlo
Seizoen 1 (afgelopen drie seizoenen
trainer geweest bij Swolgense Boys)
Klasse 4F
Vorig jaar geëindigd
Dit is het eerste jaar voor de
fusieclub. Sporting ST is per 1 juli
2010 de fusievereniging van VV TOP
’27 uit Tienray en SV Swolgense
Boys uit Swolgen.
Selectie
De selectie bestaat uit 33 spelers.
Gemiddelde leeftijd is 23-24 jaar.
Verwachting
In de top vijf mee doen en
eventueel een periodetitel.

SVEB

Broekhuizen/
Broekhuizenvorst
Trainer Ger Verheijen
Leeftijd 42
Woonplaats Blerick
Seizoen 2
Klasse 4F
Vorig jaar geëindigd 2de
Selectie
Er zijn drie spelers gestopt. Uit de
jeugd zijn er weer zeven spelers
bijgekomen. De selectie bestaat nu
uit 34 spelers met een gemiddelde
leeftijd van 23 jaar.
Verwachtingen
Bij de eerste vier eindigen en een
periodetitel.

SV United

Meerlo/Wanssum
Trainer Michel Baltissen
Leeftijd 44
Woonplaats Leunen
Seizoen 1 (Michel is de
afgelopen vier jaar trainer
geweest bij Resia)
Klasse 5E
Vorig jaar geëindigd 8ste
Selectie
Er is één speler gestopt.
Er zijn een aantal jeugdspelers
overgekomen en twee spelers
die bij SV Venray hebben
gevoetbald zijn teruggekomen.
De selectie bestaat uit 33-34
spelers met een gemiddelde
leeftijd van 22 jaar.
Verwachtingen
Eindigen bij de bovenste vier
en eventueel een periodetitel.

SV
Kronenberg

GFC ’33

Sparta’18

Trainer Hans Winkelhag
Leeftijd 60
Woonplaats:Tegelen
Seizoen 1 (hiervoor drie jaar
trainer geweest bij Holthees)
Klasse 6D
Vorig jaar geëindigd 3de
Selectie
De selectie is ten opzichte van
vorig jaar hetzelfde gebleven.
Het eerste elftal bestaat uit 29
spelers met een gemiddelde
leeftijd van 25 jaar.
Verwachting
Eindigen bij de eerste drie en
zeker nacompetitie.

Trainer Ed Peters
Leeftijd 50
Woonplaats Grubbenvorst
Seizoen 2
Klasse 6D
Vorig jaar geëindigd 6de
Selectie
Dit jaar zijn er drie spelers
gestopt en is er één jeugdspeler
bijgekomen. De selectie bestaat
uit 30 spelers met een gemiddelde leeftijd van 23 jaar.
Verwachting
In de bovenste helft meedraaien
en eventueel een periodetitel
binnenhalen.

Trainer Leon Daems
Leeftijd 39
Woonplaats Meijel
Seizoen 2
Klasse 4F
Vorig jaar geëindigd 5de
Selectie
Er is één speler gestopt en één
speler erbij gekomen. De selectie
bestaat uit 35 spelers. Gemiddelde
leeftijd is 23-24 jaar.
Verwachtingen
Verbetering eindrangschikking ten
opzichte van vorig seizoen en als de
mogelijkheid er is spelen om het
kampioenschap.

Grubbenvorst

Sevenum

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
2 september 2010
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Gemeente gesloten op vrijdag
10 september
Het gemeentehuis is op vrijdag de gehele dag gesloten vanwege een personeelsbijeenkomst. Deze
sluiting geldt ook voor gemeentewerken. Overigens heeft dit geen gevolgen voor de huwelijken die
deze dag gepland zijn.
Burgerlijke stand is die dag tussen 08.00 en 09.00 uur bereikbaar onder tel.nr. 06 - 82 01 11 00,
uitsluitend voor het maken van afspraken voor het doen van aangiften van geboorte- en/of overlijdensaangiften. Voor dringende zaken m.b.t. gemeentewerken kunt u tijdens deze dag contact
opnemen met het storingsnummer: 06 - 23 49 82 49.

Welk afval wordt de komende
tijd opgehaald?
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)

Vanaf begin september wordt huis aan huis een nieuwe set inzamelzakken voor plastic afval
bezorgd.

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)

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 6 september
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom,
Horst (Kapellerhof)
• Inzameling plastic Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst, Lottum,
Meerlo, Melderslo, Swolgen en Tienray

Routes Ride for the Roses op internet

Dinsdag 7 september
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de
Riet) en Meterik

Nazending inzamelzakken plastic afval

De fietstocht Ride for the Roses zal op zondag 5 september ook de gemeente Horst aan de Maas
aandoen. Het gaat om drie verschillende routes met start en finish op het terrein van bloemenveiling
FloraHolland. De route wordt steeds tijdelijk afgesloten voor overig verkeer door motorrijders die de
tochten begeleiden. Op www.horstaandemaas.nl zijn de routekaartjes te raadplegen zodat u kunt
nagaan of de fietstocht ook bij u in de buurt komt. Aanwonenden aan de route worden middels een
huis aan huis-brief nader geïnformeerd. Onder andere wordt hen gevraagd niet te parkeren op het
parcours en om te vlaggen om de fietsers zo te verwelkomen. Kijk voor meer informatie ook op www.
ridefortheroses.nl.

Instructie-avond voor
verkeersregelaars
Op 6 oktober 2010 is er weer een instructieavond voor verkeersregelaars. Bij de meeste
clubs, scholen en verenigingen is het begrip
verkeersregelaar al bekend. Voor alle
evenementen, groot of klein, waarbij gebruik
wordt gemaakt van de openbare weg en
waarvoor het verkeer geregeld moet worden,
moet men aangesteld zijn als verkeersregelaar om dit te mogen doen. Een en ander is
door de wetgever vastgelegd in de Regeling
Verkeersregelaars.
De gemeente stelt de verkeersregelaars aan,
de politie is verantwoordelijk voor het geven
van de instructie. Men moet evenementen op
de openbare weg dan ook aanmelden bij de
gemeente.
De instructie-avond is bedoeld voor iedereen
die verkeersregelaar wil zijn. Ook diegenen
die al eerder een instructie hebben gevolgd.
De verkeersregelaars worden tegenwoordig
aangesteld voor één jaar. Als dat jaar afloopt
moet men opnieuw een instructie volgen om
verkeersregelaar te blijven. (Het blijft overigens
wel mogelijk om per evenement aangesteld
te worden, zonder pasje, maar ook dan moet
men wel een instructie hebben gevolgd.) Bij
een aanstelling als verkeersregelaar voor een
jaar, krijgt men ook een pasje. Neem daarom
ook een pasfoto mee naar de instructie. Een
pasfoto op het pasje voor de verkeersrege-

laar is verplicht. Indien u al een pasje hebt
dan moet u dat meenemen ter verlenging.
Een losse pasfoto is dan niet nodig.
Er zal worden gekeken of we een model pasje
kunnen ontwikkelen dat langer meekan, ook na
de vervolginstructie. Tot die tijd verzoeken wij u
nog een pasfoto mee te nemen.
De avond begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur. Dhr. Roy Stoffels van de politie
te Horst zal deze instructie, welke plaats vindt
in het gemeentehuis te Horst in de raadzaal,
verzorgen.
Men kan zich aanmelden via mevr. Anja
Wellen van de gemeente Horst aan de Maas,
tel. 077 - 477 94 67 of per e-mail
a.wellen@horstaandemaas.nl. De benodigde
gegevens zijn naam, adres, geboortedatum
en telefoonnummer van de deelnemers. Deze
zijn nodig voor de aanmaak van het pasje. Er
worden nog vaak alleen namen gemaild. Dit
leidt tot langdurig oponthoud aan het begin van
de avond omdat mensen al hun gegevens nog
op de lijst moeten schrijven. Om die reden; als
u zich per mail aanmeldt, verzoeken wij u deze
gegevens correct en volledig aan te leveren. En
natuurlijk de pasfoto, die kan ingeleverd worden
op de avond zelf. Schrijf daar minstens uw voorletters, naam en geboortedatum van te voren
op om onnodige wachttijden te voorkomen.

Woensdag 8 september
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen en Tienray
• Inzameling GFT-afval Evertsoord, Kronenberg
en Sevenum
Donderdag 9 september
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 10 september
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Kronenberg,
Meterik en Sevenum
Zaterdag 11 september
• Inzameling oud papier America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Kronenberg en
Melderslo
• Inzameling oude metalen Melderslo

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

Themabijeenkomst bevolkingskrimp
Regelmatig vinden er themabijeenkomsten voor
de gemeenteraad plaats. Doel daarvan is dat de
gemeenteraad achtergrondinformatie ontvangt
over diverse uiteenlopende onderwerpen.
Dinsdag 7 september 2010 om 20.00 uur is er
een themabijeenkomst over bevolkingskrimp.
Bevolkingskrimp
Nationaal, regionaal en lokaal staat het thema
bevolkingskrimp onder de aandacht. Ook binnen
de gemeente Horst aan de Maas. De gemeenteraad van Horst aan de Maas wil dit onderwerp graag samen met het college van B&W
bespreken in de themabijeenkomst van dinsdag
7 september 2010.
Het onderwerp bevolkingskrimp wordt die avond
in alle openheid besproken. Externe deskundigen geven hun visie op bevolkingskrimp. Peter
Hovens, van het Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid, geeft een algemene inleiding. Ervaringsdeskundigen Jan Jenneskens,
bestuurslid van Dynamiek Scholengroep,
respectievelijk Hassan Najja, directeur Wonen
Horst leggen uit wat bevolkingskrimp betekent
voor het onderwijs en respectievelijk de woning-

bouw. En welke gevolgen deze krimp heeft voor
de leefbaarheid in kernen hoort u van Sjaak
Sluiters, secretaris Vereniging Kleine kernen.
Doel van deze avond is dat de leden van de
gemeenteraad zich een beeld kunnen vormen
over dit onderwerp. Inhoudelijk neemt de raad
geen besluit. Wel kan de raad aan het eind van
deze avond uitspreken of er wat er met het
onderwerp bevolkingskrimp binnen de gemeente
Horst aan de Maas moet gebeuren. En zo ja,
hoe dit onderwerp verder onderzocht en
uitgewerkt wordt voor de gemeente.
Welkom
Wilt u weten en zien hoe raadsleden zich een
beeld vormen? Kom dan luisteren op dinsdag
7 september 2010 om 20.00 uur. U bent van
harte welkom! Overigens wordt deze themabijeenkomst ook live uitgezonden via internet.
Meer informatie:
De agenda van deze themabijeenkomst kunt u
inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk op
www.horstaandemaas.nl.

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag lichte bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om lichte
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het plaatsen van een carport op het perceel
gelegen aan de Patrijs 40 te Meerlo,
ingekomen d.d. 27 augustus 2010.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Aanvraag bouwvergunningen Fase II:
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om bouwvergunning fase II is ingekomen voor:
• Het oprichten van een garage + rundveestal
op het perceel gelegen aan de Tongerlostraat
31 te Sevenum, ingekomen d.d. 18 augustus
2010.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Aanvraag reguliere bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om reguliere
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het veranderen van een langgevelboerderij
op het perceel gelegen aan de Spoorstraat 68
(ged.) te Tienray, ingekomen d.d.
26 augustus 2010.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Aanvraag sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om lichte
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het slopen van golfplaten op div. gebouwen op
het perceel gelegen aan de St. Jorisweg 8 te
Hegelsom, ingekomen d.d. 23 augustus 2010.
• Het slopen van het dak van de schuur op het
perceel gelegen aan de Haagweg 6 te Horst,
ingekomen d.d. 20 augustus 2010.
• Het slopen van een golfplatendak van een
champignonkwekerij op het perceel gelegen
aan de Herenbosweg 36A te Melderslo,
ingekomen d.d. 20 augustus 2010.
• Het slopen van golfplaten van de kwekerij
+ overkapping op het perceel gelegen aan de
Kruisstraat 4 te Swolgen, ingekomen d.d.
27 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 vernieuwen van een stallingsplaats op
het perceel gelegen aan de Slengweg 12
te America.
• Het oprichten van een woonboerderij op het
perceel gelegen aan de St. Jorisweg
te Hegelsom.
• Het plaatsen van kantoorunits voor een periode
van maximaal 2 jaar op het perceel gelegen
aan de Heuvelsestraat 14 te Kronenberg.
• Het vergroten van een bestaande bedrijfsruimte op het perceel gelegen aan de
Grubbenvorsterweg 44 te Lottum.
• Het gedeeltelijk vergroten van 2 bedrijfsgebouwen en 1 stallingsruimte op het perceel
gelegen aan de Bergsboslaan 7 te Meerlo.
Lichte bouwvergunning
• Het plaatsen van een terrasoverkapping op
het perceel gelegen aan de E Dorsstraat 37
te Grubbenvorst.
• Het oprichten van een berging en een overkapping op het perceel gelegen aan de Jan
van Eechoudstraat 28 te Horst.

Eerdergenoemde bouwvergunningen zijn
verstuurd op 2 september 2010.

- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.

Milieu

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.

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.

Bekendmaking beschikking milieuvergunning in het kader van de
Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag om milieuvergunning binnengekomen.
Zij verlenen deze milieuvergunning. In het
belang van de bescherming van het milieu zijn
aan de beschikking voorschriften verbonden.
Het betreft de volgende beschikking(en):

Horst, 2 september 2010.
De burgemeester.

Bekendmaking van
aangevraagde en
verleende
vergunning(en)/
ontheffing(en)
De volgende aanvrage(n) evenementenvergunning zijn ontvangen:
Evenementenvergunningen
- Parkhotel Horst voor het organiseren van
een sportieve bijeenkomst op het strand van
Kasteelpark Ter Horst, nabij de Kasteelse
Bossen, op 2 september 2010 te Horst.
- 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.
- Jong Nederland Hegelsom voor het
organiseren van Kick Off 2010-2011 op
12 september 2010 op een gedeelte van de
Pastoor Debijestraat te Hegelsom.
- VCM voor het organiseren van een feestweekend
op 10 september 2010 in Cafe ’t Hukske en op
een gedeelte van de Schadijkerweg te Meterik.
- Blok 10 voor het organiseren van een tent met
entertainment tijdens de kermis te Horst.
- Café Zaal Cafetaria ‘Wilhelmina’ voor het
organiseren van een tent met entertainment
tijdens de kermis te Swolgen.
- Stichting IJsbaan Horst voor het organiseren
van een tijdelijke ijsbaan van 10 december 2010
t/m 3 januari 2010 op het Wilhelminaplein te
Horst.
- Limburg Express Cycling Team voor het organiseren van een Mountainbike wedstrijd op
17 oktober 2010 op het terrein de Reulsberg te
Horst.

Wet ruimtelijke ordening
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.6
Wet ruimtelijke ordening en ontwerpbesluit reguliere bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas zijn voornemens om met toepassing
van artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening (Wro)
ontheffing te verlenen van het bepaalde in het
bestemmingsplan ‘Buitengebied, deelgebied
III’, voor het vernieuwen van een stalling op
het adres Grubbenvorsterweg 21 , 5973 NA
Lottum, kadastraal bekend Grubbenvorst,
sectie K, nummer 398.
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 2 september 2010 tot en met
13 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;

Definitief besluit ex. artikel 3.6
Wet ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas heeft besloten om met
toepassing van artikel 3.6 Wet ruimtelijke
ordening (Wro) een ontheffing te verlenen
van het bepaalde in het bestemmingsplan
‘Buitengebied’ voor het toestaan van kleinschalige horeca op het adres Meerlosebaan 22
te Grubbenvorst, kadastraal bekend gemeente
Grubbenvorst, sectie L, nr 268/269.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht ligt
het besluit met de bijbehorende stukken met
ingang van 3-9-2010 t/m 15-10-2010, tijdens
kantooruren, gedurende een periode van zes
weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 te Horst.
Het besluit en de bijbehorende stukken zijn
tevens vanaf 3-9-2010 t/m 15-10-2010 te		
raadplegen op onze website,
www.horstaandemaas.nl.
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit
is betrokken kan een beroepsschrift indienen
binnen zes weken na de dag van verzending van
het betreffende ontheffingsbesluit bij de Rechtbank Roermond (sector bestuursrecht, Postbus
950, 6040 AZ Roermond). Deze mogelijkheid
staat alleen open voor belang-hebbenden:
- die zienswijzen hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
- die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet
tot het inbrengen van zienswijzen in staat zijn
geweest.
Het definitieve besluit is verzonden op
2 september 2010.
Een beroepsschrift schorst de werking van het
ontheffingsbesluit niet. De indiener van een
beroepsschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond (sectorbestuursrecht, 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.
Projectbesluit ex. artikel 3.10
Wet ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend dat zij een
projectbesluit ex artikel 3.10 Wet ruimtelijke
ordening hebben genomen ten behoeve van de
realisatie van de bouw van een seniorenwoning
op het perceel Maasbreeseweg 35 te Sevenum.
Het perceel is kadastraal bekend als gemeente
Sevenum, sectie L, nr. 1708.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht ligt
het besluit met de bijbehorende stukken met
ingang van 3 september 2010 (tot en met
14 oktober 2010), tijdens kantooruren, gedurende
een periode van zes weken voor een ieder ter
inzage in het gemeentehuis van de gemeente
Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6 te
Horst.
Het besluit en de bijbehorende stukken zijn
tevens vanaf 3 september 2010 te raadplegen
op onze website, www.horstaandemaas.nl en op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Tegen ons besluit staan op dit moment op basis
van artikel 46, lid 6 Woningwet geen bezwaar
of beroep open. De beroepstermijn begint pas
te lopen op het moment dat er een besluit met
betrekking tot de bouwvergunningaanvraag is
bekendgemaakt.
Horst, 2 september 2010.
College van burgemeester en wethouders

Bedrijfsactiviteiten: Kwekerij, akkerbouw,
vleesvarkenshouderij
Aanvrager:
Vof Michiels
Adres inrichting:
Herenbosweg 38 		
Melderslo
Datum aanvraag: 9 juni 2010
Betreft:		
WM milieuvergunning 8.4
Bedrijfsactiviteiten: Pluimveehouderij
Aanvrager:
Mts. Smulders-Litjens
Adres inrichting:
Schengweg 6
Datum aanvraag: 23 maart 2010
Betreft:		
WM milieuvergunning 8.4
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 3 september 2010 tot en
met 14 oktober 2010. U kunt de betreffende
stukken inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in
Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het
gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00 uur
en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot
17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer
u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u het beste contact opnemen met de heer
J. Huijs van team Vergunningen bereikbaar
onder nummer 077 - 477 97 77.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de inzage
termijn een beroepschrift indienen tegen deze
beschikking. Een belanghebbende kan geen
beroep instellen, indien hem redelijkerwijs kan
worden verweten dat hij geen zienswijzen naar
voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking. De milieuvergunning treedt in werking
na afloop van de beroepstermijn. Dit geldt niet
wanneer iemand in de beroepstermijn beroep
instelt en tevens vraagt om een voorlopige
voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u indienen wanneer
u beroep heeft ingesteld. Voorwaarde voor
het toekennen van een verzoek om voorlopige
voorziening is dat er sprake is van ‘onverwijlde
spoed’. Dit wil zeggen dat de situatie niet toelaat dat kan worden gewacht op de definitieve
uitspraak op het beroepschrift.
Als u beroep wilt instellen dan moet u het
beroepschrift richten aan de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. De voorlopige voorziening moet u vragen bij de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor het
behandelen van het beroep en het verzoek om
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Voor verdere informatie hierover kunt u
terecht bij de Raad van State, tel. (070) 426 42 51,
www.raadvanstate.nl.
Bekendmaking melding in het kader
van de Wet milieubeheer (8.19
Wet Milieubeheer)
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat bij hen op 26 augustus 2010 een melding
zoals bedoeld in artikel 8.19 ingevolge de Wet
milieubeheer is binnengekomen.
De ingediende melding heeft betrekking op:
Aanvrager:
Agco bv
Adres Inrichting: Horsterweg 66 a
Datum aanvraag: 26 augustus 2010
Betreft:		
WM melding 8.19
De aard van de toegepaste activiteiten en
processen blijft ten opzichte van de vergunde
situatie onveranderd. De veranderingen in
de melding leiden niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, dan die het
bedrijf op grond van haar milieuvergunning en
de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De melding voldoet
aan de daarvoor geldende voorwaarden.

Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 3 september 2010 tot en
met 14 oktober 2010. U kunt de betreffende
stukken inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in
Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het
gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00 uur
en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot
17.00 uur.
Voor meer informatie of wanneer u de stukken
op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u het
beste contact opnemen met de heer J. Huijs
van team Vergunningen bereikbaar onder
nummer 077 - 477 97 77.
Bezwaar en beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende de
eerder vermelde inzage termijn een
bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij
Burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient
tenminste te bevatten:
De naam en adres van de indiener;
De dagtekening;
Een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht;
De gronden van het bezwaar.
Indien binnen de genoemde termijn tegen het
besluit op deze melding een bezwaarschrift
is ingediend, kunt u tevens een verzoek om
voorlopige voorziening doen bij de Voorzitter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te
‘s Gravenhage. Bij het verzoek dient een
afschrift van het bezwaarschrift te worden
overlegd, evenals een onderbouwing van het
spoedeisende belang, dat bestaat bij de voorlopige voorziening. Aan het behandelen van
een verzoek om voorlopige voorziening zijn
kosten verbonden.
Bekendmaking ontwerpbeschikking
milieuvergunning in het kader van de
Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een
aanvraag om milieuvergunning binnengekomen. Zij zijn van plan deze milieuvergunning
te verlenen en hebben in eerste instantie
een ontwerpbeschikking opgesteld. In het
belang van de bescherming van het milieu
zijn in de ontwerpbeschikking voorschriften opgenomen. Het betreft de volgende
ontwerpbeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: Veehouderij
Aanvrager:
A.M.H. Klomp
Adres inrichting:
Nieuwe Peeldijk 35 		
America
Betreft:		
WM milieuvergunning 8.4
Revisievergunning
Datum aanvraag: 26 augustus 2010
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake

doende stukken liggen ter inzage van
3 september 2010 tot en met 14 oktober 2010.
U kunt de betreffende stukken inzien in de
informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden
van de informatiehoek zijn gelijk aan de
openingstijden van het gemeentehuis: maandag
van 8.00 tot 19.00 uur en dinsdag tot en met
vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer
informatie of wanneer u de stukken op een
ander tijdstip wilt inzien, kunt u het beste
contact opnemen met de heer J. Huijs van
team Vergunningen bereikbaar onder nummer
077 - 477 97 77.

stukken inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in
Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het
gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00
uur en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur
tot 17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer
u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u het beste contact opnemen met de heer
J. Huijs van team Vergunningen bereikbaar
onder nummer 077 - 477 97 77.
Horst, 2 september 2010.

Invordering
Gemeentelijke
Belastingen
Enkele weken geleden berichtten wij u dat de
vervaldata 30 april en 31 mei 2010, ter betaling
van de aanslag gemeentelijke belastingen 2010,
waren verlopen. Dit geldt overigens NIET voor
degenen die gebruik maken van automatische
incasso. Om u er aan te herinneren dat de aanslag nog niet (volledig) was voldaan verzonden
wij eind juni de aanmaning met kosten en eind
juli de (kostenloze) kennisgeving dwangbevel.
De volgende stap in het invorderingsproces is
een dwangbevel.

College van burgemeester en wethouders.
Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de inzage termijn
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over
de ontwerpbeschikking naar voren brengen.
Het indienen van zienswijzen per email is vooralsnog niet mogelijk. U kunt uw schriftelijke
zienswijzen richten aan Burgemeester en wethouders. Voor het inbrengen van uw mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken
via de heer J. Huijs van team Vergunningen.
Wanneer u het niet op prijs stelt dat uw
persoonlijke gegevens bekend worden dan
kunt u dat aangeven in uw brief waarin u uw
zienswijzen weergeeft.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de
zienswijzen bij het nemen van een definitief
besluit. Het instellen van beroep is slechts
mogelijk voor belanghebbenden. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden
verweten dat hij/zij geen zienswijze tegen de
ontwerpbeschikking naar voren heeft gebracht,
kan geen beroep instellen. Uit de bestuurspraktijk blijkt vooral dat beroep kan worden
ingesteld als ook zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking zijn ingediend.
Bekendmaking melding (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:

Start werkzaamheden
aanleg Bergbezinkbassins
Weltersweide en
Gastendonkstraat
Deze week zal er gestart worden met de
werkzaamheden aan de BergBezinkBassins,
incl. bijkomende rioleringswerkzaamheden en
reconstructies in de Gastendonkstraat en de
Weltersweide te Horst.
De aannemer die deze werkzaamheden
voor de gemeente gaat uitvoeren is VissersPloegmakers uit Erp. Het dagelijks toezicht
en de directievoering wordt uitgevoerd door
bureau Kragten uit Roermond - Herten.
De heer Fons Tax , uitvoerder van VissersPloegmakers is belast met de technische
uitvoering van beide werken, hij is bereikbaar
onder tel.nr. 06 - 53 20 47 61.
De heer Michel Bijlmakers, van bureau
Kragten, is belast met het dagelijks toezicht
van deze werken en is bereikbaar onder tel.nr.
06 - 22 45 18 73.
Tijdens de aanlegwerkzaamheden van deze
BergBezinkBassins en tijdens het vervangen
en vergroten van een gedeelte van de riolering
in de weg, zullen er straten gedeeltelijk aan
het verkeer worden onttrokken. Door de aard
van de werkzaamheden zal er enig overlast
ontstaan in uw woonstraat/wijk. Uiteraard
zullen we trachten deze overlast tot een minimum te beperken.

Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
22 juni 2010
Betreft:		
WM Melding 8.40
activiteitenbesluit
Aanvrager:
J.P. slijptechniek
Adres Inricht
Witveldweg 22 		
Grubbenvorst

De aanwonenden kunnen de afvalcontainer
op de gebruikelijke tijd aan de straatkant voor
de woning zetten. Deze zal door de aannemer
op de koppen van het werk verplaatst worden
voor de huisvuilophaaldienst. Na lediging zal
de aannemer de afvalcontainers terugplaatsen
voor uw woning.

Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 3 september 2010 tot en
met 30 september 2010. U kunt de betreffende

Mocht u nog vragen hebben t.a.v. de werkzaamheden dan kunt u tijdens kantooruren
contact opnemen met de heer W. Konings van
de afdeling IBOR		tel. 077 - 477 94 92.

Bij het verder uitblijven van betaling van de
aanslag gemeentelijke belastingen, wordt in
week 37 of 38 door onze belastingdeurwaarder
het dwangbevel aan de belastingschuldige
betekend. Aan dit dwangbevel zijn extra kosten
verbonden die worden doorberekend. Wanneer
u de aanslag gemeentelijke belastingen nog niet
geheel heeft voldaan en u wilt voorkomen dat u
een dwangbevel ontvangt, kunt u alsnog het
volledige bedrag over maken op rekeningnummer
2850.31.295 t.n.v. Gemeente Horst aan de
Maas onder vermelding van het aanslagnummer.
Hierbij moet u er wel rekening mee houden dat
het bedrag op het moment dat het dwangbevel
aan u betekend wordt, op de rekening van de
gemeente Horst aan de Maas moet zijn bijgeschreven.
Indien u vragen heeft over de betaling van de
aanslag gemeentelijke belastingen kunt een en
ander nakijken op onze website
(www.horstaandemaas.nl) Kijk voor deze informatie bij Inwoners - Wonen en Verkeer Gemeentelijke belastingen. Wanneer u niet de
beschikking heeft over internet, of u hierop niet
de benodigde informatie aantreft, kunt u contact
opnemen met de afdeling Financiën, Cluster
Invordering en betalingsverkeer van de gemeente
Horst aan de Maas, via het telefoonnummer
077 - 477 94 88. Wij staan u graag te woord.

Vuur Stoken
Het verbranden van (snoei) afval kan leiden
tot lucht-, water- en bodemverontreiniging. Dit
is de reden dat het stoken van afvalstoffen in
principe in heel Nederland verboden is. Om toch
de mogelijkheid te bieden in bepaalde gevallen nader omschreven afvalstoffen te mogen
verbranden, heeft het college van Burgemeester
en Wethouders op 3 augustus 2010 hiervoor
beleidsregels vastgesteld.
Op basis van dit beleid is het mogelijk om een
ontheffing voor het stookverbod te krijgen.
Aan deze ontheffing is een aantal specifieke
voorwaarden verbonden die afhankelijk zijn van
plaats, datum, tijdstip, omvang, aard en doel van
het te ontsteken vuur.
Kijk op www.horstaandemaas.nl voor de
beleidsregels en raadpleeg de voorwaarden.

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.
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De vakantie is bijna voorbij voor u
en ook voor de locale politici

Cactus
Column

Groningen
Zo nu en dan moet
een columnist ook eens
over de grenzen van de
provincie kijken. Al moet
worden gezegd dat het
met de kritische noten uit
Limburg nog lang geen
einde gezang is.

Goed, boven in het land
vinden wij de provincie
Groningen. Een land van
weilanden en koeien, van
water en wind. De hoofdstad
heet voor het gemak ook
Groningen, fantasie hadden
ze heel vroeger dus ook niet.
In de hoofdstad bestaat een
voetbalclub met de
welsprekende naam FC
Groningen. Deze club doet er
alles aan om in de Eredivisie
te overleven en gaat daarom,
net als alle andere voetbal
clubs achter sponsors aan.
En ja hoor, een bekende
Groningse vereniging
Thuiszorg heeft er tachtig
duizend Euro voor over om de
FC te steunen. Maar diezelfde
thuiszorgclub was verleden
jaar nog bijna failliet en werd
op de been gehouden door
de gemeente. Zo gaat het dus
met gemeenschapsgeld.
In Zuid- Limburg zijn drie
voetbalclubs die het zeer
moeilijk hebben en die ook al
de nodige gemeentelijke- en
provinciale bijdragen hebben
gehad. Maar good-old Gerrit
houdt nu de hand op de knip
(zegt men). Anders wordt hij
wel teruggefloten door Thijs
Coppes. De andere eredivisie
clubs wachten overigens in
spanning op de uitslag van
de FIFA. Komt het WK nu naar
Nederland of niet.
De organisatie daarvan zal
zeer veel kosten maar
misschien ook veel
opleveren. Of daar de
gewone burger iets van gaat
merken is de volgende vraag.
Vooral met de bezuinigingen
die eraan dreigen te komen
is het onduidelijk of ’Henk en
Ingrid’ over een jaar nog zo
enthousiast zijn over het
wereldkampioenschap.
In Groningen wordt de
slagzin “Er gaat niets boven
Groningen” in elk geval
gewijzigd in: “Uw Thuiszorg
zal ons een zorg zijn!”
Cactus

Op landelijk niveau zijn de schermutselingen gewoon doorgegaan.
Net als velen van u zijn ook wij benieuwd hoe de onderhandelingen
aflopen. Wat mij daarbij bijzonder interesseert is de vraag of de
onderlinge verdeeldheid binnen het CDA, die bijna dagelijks de media
haalt, ook in de CDA-fractie aanwezig is, wat logisch zou zijn. In dat geval
zullen de coalitiebesprekingen stranden. De politici kunnen dan terecht
zeggen dat een coalitie over rechts niet mogelijk is, waardoor er weer
kansen zijn voor andere coalities.
Op locaal niveau is het een
tijd stil geweest, maar vanaf half

september gaan we weer aan de slag.
De belangrijkste onderwerpen zijn de

begroting 2011 en de invulling van de
komende bezuinigingen.
Voor D66 is daarbij op de eerste plaats het eigen verkiezingsprogramma bepalend, maar ook de
mening van de inwoners van deze
gemeente.
Zoals elke eerste zaterdag van de
maand, zitten wij aanstaande zaterdag
4 september van 11.00 uur tot 12.00
uur in de bibliotheek van Horst weer

klaar met een kopje koffie om met
u te praten over de landelijke en
locale politiek en met name over de
komende bezuinigingen en allerlei
andere gemeentelijke zaken en de
standpunten van D66 daarover.
Henk Kemperman
fractievoorzitter D66
Horst aan de Maas

Wat kunt u verwachten
- persoonlijke aandacht
- vaktechnisch hoog niveau
- service
- goed advies
Door een vast klein team!

BSO de Bonte Kraal zoekt een

Ruimere openingstijden

Pedagogisch medewerk(st)er

vanaf 6 september
maandag 12.30 - 18.00 uur
dinsdag
09.00 - 18.00 uur
woensdag 09.00 - 13.00 uur
donderdag 09.00 - 21.00 uur
vrijdag
09.00 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 16.00 uur

Voor minimaal 4 uur in de week.
BSO De Bonte Kraal is een kleinschalige bso die kinderen van
BS Meuleveld in Horst opvangt. Dit gebeurt op 2 lokaties,
de onderbouw wordt opgevangen in een pand op de Bernhardstraat en de bovenbouw in de aula van de basisschool.

Wij verzorgen
-

Vanwege een groeiend aantal kinderen dat gebruik maakt
van de opvang en vanwege nieuwe ontwikkelingen hebben we
plaats voor een nieuwe medewerkster.
Deze medewerkster (SPW niveau 3) zal gedurende schoolweken
vooral na school, en in schoolvakanties hele of halve dagen
ingezet worden.
We vragen een ﬂexibele instelling en afﬁniteit met kinderen
van 4 t/m 13 jaar. Meedenken in het activiteitenaanbod en een
pedagogische visie wordt eveneens zeer gewaardeerd.
Reacties uiterlijk 17 september naar:
Jose Versleijen-Vosbeek, Prins Bernhardstraat 30 5961 BV Horst
Tel. 06-14514290, bso@debontekraal.nl

www.debontekraal.nl

dames en herensalon
bruidsarrangementen
make up workshops
gratis kapsel checkup en
make-up advies voor iedere
nieuwe klant binnen twee weken
na de eerste behandeling

U bent van harte welkom met en
zonder afspraak.

Kabroekstraat 1

Stylisten van nature

5966 NW America
(077) 464 21 22
info@facerekapsalon.nl

Bespreking Poll week 33

In iedere kern van Horst aan de Maas dient een reguliere busdienst te zijn
“Het doel dat we na moeten streven zou moeten zijn dat ieder dorp
door openbaar vervoer ontsloten is in de richtingen Venlo, Venray en Horst.
Hoe dat gebeurt, is van ondergeschikt belang en slechts een middel,”
zo luidt de reactie van Roy Bouten uit Horst. Hieruit blijkt dat Roy het oneens
is met bovenstaande stelling. Daarmee is hij in de minderheid, want slechts
20% van de stemmers op onze poll is het met hem eens.
De aanleiding van de stelling was dat de dorpsraad van Melderslo het
bushokje op de hoek Vlasvenstraat en Massenweg in de verkoop doen. Er
zou nauwelijks gebruik gemaakt worden van het bushokje dat onderdeel

uitmaakt van belbuslijn 63 die loopt van Lottum naar Meterik via Horst. De
vraag die hierbij gesteld wordt is of dat komt omdat mensen geen gebruik
willen maken van een belbus of dat er gewoon geen behoefte is aan
openbaar vervoer op dat traject.
In ieder geval blijkt uit deze poll dat ruim vier van de vijf stemmers vindt
dat er in elke kern een reguliere busdienst moet zijn. Het opnieuw instellen
van een lijndienst, waarbij een bus in een vaste, regelmatige dienst rijdt,
is dan wellicht een betere oplossing dan het simpelweg afschaffen van de
belbusverbinding.

Weerbaarheidstraining moet een standaard onderdeel
worden van het lespakket van basisscholen
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In deze HALLO kunt u lezen dat ruim honderd aanstaande brugklassers de
tweedaagse cursus Plezier op School volgen. Het gaat om kinderen die op de
basisschool gepest werden of andere problemen hebben in de omgang met
leeftijdgenoten. Deze kinderen zien vaak erg op tegen de overgang naar het
voortgezet onderwijs. Door het volgen van de cursus komen deze kinderen
beter voorbereid aan de start en hopen ze de problemen die ze in het verleden
kenden, te voorkomen. De kinderen gaan positiever over zichzelf denken en
worden assertiever in de omgang.
Volgens Marleen Faber, die de cursus ontwierp, wordt het zelfvertrouwen van

de deelnemers zienderogen vergroot. Voor alle kinderen is de overgang van het
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Het is van tevoren
moeilijk te bepalen welke kinderen baat hebben bij deze cursus. Zou het daarom
geen goed idee zijn om een dergelijke weerbaarheidstraining standaard in het
lespakket van de basisschool te integreren? Zodat je alle kinderen de kans biedt
een goede start te maken. Zodat pestgedrag zoveel mogelijk voorkomen wordt?
Zodat de moeilijke stap naar het Dendron College of naar het Citaverde College
een beetje gemakkelijker wordt?
Wat vindt u: weerbaarheidstraining voor alle groep 8-kinderen?

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 34) > Iedereen moet gratis gebruik kunnen maken van de bibliotheek > eens 72% oneens 28%
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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.

Marijn Gommans

Onderweg in Hegelsom ziet onze HALLO- verslaggever in de
Reysenbeckstraat een vlag uithangen tegen de gevel van een woning.
Nieuwsgierig geworden bel ik aan en even later zit ik met Marijn Gommans
aan tafel die deze week ‘Geplukt’ wordt.

Marijn Gommans (23) is single en
woont in Hegelsom maar brengt een
groot deel van haar tijd door in Breda
waar ze studeert. “Ik ben student
International Business and Management
Studies aan de Avans Hogeschool in
Breda. Voor mijn studie heb ik van
februari tot en met juni in de ZuidKoreaanse hoofdstad Seoul gestudeerd.
Zuid- Korea is een van de snelst groeiende landen ter wereld. Studeren in dit
land leek mij een uitdaging en een leerzame ervaring”, aldus de Hegelsomse
die in de weekends een bijbaantje

heeft als receptioniste bij een hotel-restaurant in Sevenum. Naast haar studie
in Breda, speelt Marijn altsaxofoon bij
Fanfare Sint Hubertus in Hegelsom.
Maar vooral reizen is een hobby van
haar. “Als ik over de financiële middelen zou beschikken zou ik veel vaker
reizen dan nu”, zegt ze zonder lang
nadenken. De studente vindt Hegelsom
een klein maar leuk dorpje dat gunstig
ligt met een station vlak in de buurt.
“Alle overige faciliteiten zijn beschikbaar in Horst dus laat Hegelsom blijven
zoals het nu is”, aldus Marijn.

PUZZEL

Sudoku

Even later krijgen we het over
haar (studie)verblijf in Zuid-Korea en
verandert haar stem. “Weet je, ik heb
een hekel aan oorlog. Tijdens mijn
studie in Zuid-Korea bracht ik een
bezoek aan het grensgebied (DMZ)
tussen Noord- en Zuid-Korea. De DMZ
is een vier kilometer brede strook
tussen Noord- en Zuid-Korea die strikt
wordt bewaakt door partijen uit beide
landen. Ondanks dat het bezoek toeristisch was, heb ik een goed beeld gekregen van hoe het er in dit oorlogsgespannen gebied aan toe gaat. Voordat
je aan dit bezoek mag beginnen,
dien je eerst een dubieus formulier
te ondertekenen. Hierin verklaar je,
niet naar het Noorden te gaan en,
bij een eventuele dood, dit toch echt
eigen risico is. Praten met militairen,
roepen of zwaaien naar het Noorden,
zijn verboden acties die voor extra
spanning kunnen zorgen. Het ‘Blue
House’ dat precies op de grens staat
tussen de twee Korea’s, biedt de enige
mogelijkheid om Noord-Korea vanuit
de Zuidkant te bezoeken. Het gebouw
staat precies op de grens. Bij eventuele verdragsvergaderingen neemt elke
partij vanuit eigen land plaats in het
gebouw”, zegt ze terugkijkend op haar
bezoek aan de DMZ.
Tijdens haar studie in Korea bracht
ze ook nog een bezoek aan Tokyo dat
slechts op 2,5 uur vliegen van ZuidKorea ligt. Na het semester in Seoul
maakte Marijn samen met nog twee
vriendinnen in zeven weken tijd een
reis door Thailand, Laos, Vietnam en
Cambodja. In relatief korte tijd, hebben
ze veel verschillende landschappen en
culturen gezien.

Friet en kaasblokjes
omdat Balkenende op
bezoek was
Op de vraag waarvoor men haar
wakker mag maken antwoordt Marijn:
“Je mag me bijna overal voor wakker maken. Maar na zo’n lang verblijf
in het buitenland vooral voor soep!
Daarnaast heb ik de Nederlandse friet
met frikandel echt gemist. Gelukkig was
op Koninginnedag premier Balkenende
op bezoek in Seoul en kon ik even snoepen en genieten van kaasblokjes en
bitterballen”, lacht ze hartelijk.
Wat de Hegelsomse Azië-reizigster
het meest is bijgebleven is wel het
dagelijkse leven in Zuid-Korea. “Elke
dag voelt als een klein avontuur. Weinig
verplichtingen en bijna alles is een uitdaging. Alleen al het bestellen van eten
was een avontuur. De menukaart kon
ik meestal niet lezen en de plaatjes die
erop stonden klopten vaak niet. Maar
ook de mensen in Seoul zijn me bijgebleven. Ze komen niet echt gehaast
over ondanks dat de stad tien miljoen
inwoners heeft met ‘s werelds drukste
metronetwerk. Over het algemeen
heerst er rust en staan de mensen kalm
in de rij op hun beurt te wachten. Ook
kun je gerust je tas onbewaakt achterlaten, het komt niet in de mensen op om
van je onoplettendheid misbruik te maken. Misschien komt dat vanwege het
feit dat er in Korea minder toeristen te
vinden zijn dan elders in Azië”, besluit
ze haar verhaal. ‘Geplukt’ zit er weer op
voor deze week en als HALLO- redacteur
reikt mijn ‘wereldreis’ slechts enkele
dorpjes verwijdert van Hegelsom.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Zomerfeesten én Opeltreffen in Kronenberg

Knoëpe-loëpe is heerlik, en makt meej blie,
Vur rust en bewaeging, motte in Kroënenberg zie.
Ma inaens kwoam enne zeskamp taege,
En scheurde Opels ovver de waege,
Kroënenberg waas en weekend the place to be!

De Florian

Uniek streekprodukt van
Horst aan de Maas

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
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en zo 15

Verkrijgbaar tijdens de Allemansmert
van de harmoniefeesten

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

Salade van
sperziebonen
met een moot
gegrilde zalm
Benodigdheden: (4 personen)
4 zalmmoten van 150 gr
zout, peper
gemengde gedroogde mediterrane kruiden
olijfolie
500 gram sperziebonen
witte wijnazijn
tomatenpesto
zout, peper
gemengde (donkere, frisée)sla
50 gr waterkers
tuinkers
2 limoenen
350 gr bospeen
450 gr krielaardappeltjes
8 sjalotjes
6 teentjes knoflook
verse rozemarijn
Bereiding:
• wrijf de zalmmoten in met
zout en peper;
• bestrijk één kant met olie,
bestrooi dik met de kruiden en
grilleer of rooster deze kanten
3 minuten;
• vet dan de tweede kant in,
met de kruiden bestrooien en
grilleren;
• snijd van de boontjes de
puntjes af, kook ze 2 minuten
en laat ze uitlekken;
• roer een dressing van 4
eetlepels olijfolie, 2 eetlepels
wijnazijn en 1 eetlepel pesto
en breng op smaak met zout
en peper;
• meng de gemengde sla met de
waterkersblaadjes, lekker veel
tuinkers en de in achten
gesneden limoentjes en
verdeel dit met de boontjes
over vier borden;
• druppel de dressing erover;
• leg de zalmmoten erop;
• serveer met een (in olijfolie
met rozemarijn) 20 minuten
gestoofd mengsel van bospeen, krielaardappeltjes,
sjalotjes en knoflookteentjes.
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Geen POPnl Award
voor Early Adopters
De Early Adopters zijn er zaterdagavond niet in geslaagd om de SENA
Performers POPnl Awards 2010 te winnen. In een afgeladen Melkweg in
Amsterdam werd de Haarlemse band ‘ Heist’ overtuigend de winnaar
met tien boekingen van de jury.
De jury bestond uit 30 programmeurs die de bands moesten overtuigen met hun optreden. De band die
deze avond het meeste werd geboekt
door de programmeurs werd de win-

naar van de Award. De Early Adopters
werden voor hun optreden een keer
geboekt, terwijl ze eerder op de
avond bij een uitzending op Radio 2
nog als favoriet werden beschouwd.

Marijn Poels tovert film om in documentaire

Een succesvolle
mislukking

De Swolgense filmmaker Marijn Poels zat in 2008 met een probleem. Zijn geplande film over het leven van de
onsterfelijke Merlijn ging letterlijk in rook op. Poels ging creatief te werk en presenteert zijn ‘mislukking’
binnenkort in de schouwburg van Venray.

Rowwen Hèze op
tribute Toon Hermans
Op de Markt in Sittard vindt zondag, 5 september een tribute aan
Toon Hermans plaats. Rowwen Hèze zal tijdens dit muziekgala een liedje
spelen van Toon. Ook andere artiesten als Guus Meeuwis, Karin Bloemen
en Stef Bos brengen onder begeleiding van het Metropole Orkest
bekende en minder bekende liedjes van Toon Hermans ten gehore.
helemaal eigen te maken.“
De presentatie van de Toon
Hermans-tribute is in handen
van Chantal Janzen. Zaterdag 11
september zendt de Avro dit concert
uit op Nederland 2.
Voor meer informatie en kaartverkoop kijk op www.toon2010.nl

Voorstelling
Jörgen Raymann in
Horst verplaatst
Op zondag 31 oktober zou cabaretier Jörgen Raymann een voorstelling
spelen in het Gasthoes. Deze voorstelling is verplaatst naar donderdag 3
februari 2011. Het opnameschema van zijn tv-programma Raymann is laat
werd onlangs aangepast waardoor een aantal optredens naar een andere
datum geschoven zijn.

Juul Thielen (l) en Marijn Poels (r) (foto: Janpath)
‘Een actiefilm met een boodschap’,
zo noemde de Swolgense filmmaker
Marijn Poels zijn film ‘The lost history
of a myth’. Hij had zo’n 650 uur
ongemonteerde film klaar staan, na
opnames waarbij half Meerlo
betrokken was. Hij wilde zijn vrienden
het eerste gedeelte van de film laten
zien, toen er plots rook uit de
computer kwam: de harde schijf was
gecrasht. Ondanks verwoede pogingen
was dat het einde van de film. Poels
voelde zich eventjes verslagen (‘ik
voelde me rot tegenover die honderden vrijwilligers die het resultaat van
hun inspanningen nooit zouden zien’),
maar smeedde met zijn Meerlose
vrienden en bondgenoten een ander

Te koop gevraagd
woningen en landbouwgrond
voor directe aankoop.

plan. Ze benaderden Juul Thielen,
student aan de filmacademie in
Arnhem. Hij boog de mislukte film om
tot een documentaire met de
toepasselijke naam ‘It’s not always
about success’. De documentaire laat
de oorspronkelijke film herleven, maar
concentreert zich ook op de vriendschap van de makers en op het feit dat
je juist door te falen nieuwe kansen
creëert.

Ik ben blij dat we
met de documentaire
iets terug
kunnen geven

Marijn Poels: “Ik ben blij dat
we met de documentaire iets terug
kunnen geven aan al die mensen
die belangeloos aan de oorspronkelijke film hebben meegewerkt. Alle
inspanningen, zoals de met honderden
ridders geënsceneerde veldslagen,
de verorberde halve varkens en het
(dankzij een rookkanon) mysterieuze
Schuitwater zijn zodoende toch niet
voor niets geweest.”
Op 29 oktober om 20.30 uur zal de
documentaire met veel spektakel in
première gaan in de schouwburg van
Venray. Kaartjes zijn te reserveren via
de website www.thelosthistory.com
of op de dag zelf verkrijgbaar aan de
kassa.

NAJAARSMODE

Geen makelaarskosten en direct zekerheid.

Tel. 06 55 12 69 96

De voorstelling in het Gasthoes zou
een inspeelvoorstelling (try-out) zijn.
Doordat de nieuwe datum na de première is, krijgen de bezoekers in Horst
nu een reguliere voorstelling te zien.
De entreeprijs is gelijk gebleven.
Jörgen Raymann laat weten:
“Vanwege een wijziging in de opnamedag van ’Raymann is Laat’ zijn de
opnames van donderdag naar zondag
verschoven. Helaas ben ik hierdoor
genoodzaakt om alle voorstellingen
die op de zondagen zijn geboekt te

verplaatsen naar een andere dag.
Voor de mensen die al een kaartje
hebben gekocht voor de zondag, bied
ik mijn excuses aan voor het ongemak.
Vooralsnog hoop ik dat de nieuwe
datum past in uw agenda en hoop ik
u allemaal te verwelkomen bij mijn
nieuwe theatervoorstelling ´Frede´.”
De voorstelling vindt plaats op
3 februari om 20:00 uur in het
Gasthoes in Horst. Er zijn nog enkele
kaarten beschikbaar. Meer informatie
is te vinden op www.kukeleku.com

Volop keuze
in dames- en
herenjassen
Graag tot ziens
voor 500m2 gezellig modewinkelen

bij Mariette Mode!

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51

Jack Poels: “Als groot
bewonderaar van Toon Hermans
vind ik het hartstikke leuk om een
liedje van hem te spelen tijdens
de tribute aanstaande zondag.
Het liedje wat we gaan spelen is
prachtig en past echt bij Rowwen
Hèze, het is fijn om ons dat

02
09

Terugblik met OLS- koning en koningin

Stormachtig jaar achter de
rug voor OLS- koningspaar
Voor het Grubbenvorster koningspaar Gé en Annie Bexkens was het afgelopen schuttersjaar een heel bijzonder
jaar. In Grubbenvorst werd de OLS- optocht gehouden waarbij Gé en Annie als koning en koningin mochten
meetrekken. Met Gé en Annie kijkt HALLO terug naar een schuttersjaar in Grubbenvorst dat in velerlei opzichten als
een opmerkelijk jaar de geschiedenisboeken in zal gaan binnen de schutterswereld van Grubbenvorst.
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Draaiorgels in
Museum De Locht
Op zaterdag 4 en zondag 5 september demonstreren leden van
Draaiorgelclub Noord-Limburg hun vaardigheid en creativiteit in Museum
De Locht. Het gaat hierbij om kleine, zelfgemaakte draaiorgeltjes.
Belangstellenden krijgen vakkundige toelichting over de manier waarop
deze orgeltjes worden gemaakt en bespeeld.
Draaiorgels worden vaak
geassocieerd met muziek uit het
verleden, maar de muzikanten van
de draaiorgels houden deze muziek
levend. Draaiorgels worden nog vaak
gezien in Amsterdam. Maar niet
alleen in onze hoofdstad zijn de
instrumenten populair. In NoordLimburg is er ook een behoorlijk

aantal liefhebbers en bestaat er een
actieve, enthousiaste draaiorgelclub.
De demonstratie van de draaiorgels begint om 13.00 uur. Het
museum is dagelijks geopend van
11.00 tot 17.00 uur. Groepen kunnen
op afspraak ook op andere tijden
terecht. Voor meer algemene informatie: www.museumdelocht.nl

Gé en Annie Bexkens kijken terug op een fantastisch schuttersjaar
Thuis aan tafel bij het koningspaar
aan de Pastoorstraat doen Gé (54) en
Annie (54) verslag. “Eerlijk gezegd liep
ik, als koning, met de voeten enkele
centimeters boven de grond. Toen
het zestal van schutterij Sint Jan op
5 juli 2009 het OLS won in Neer, was
ik nog gewoon schutterslid. Enkele
weken later op 6 september schoot
ik de vogel eraf en was ik koning. Het
drong pas later tot me door dat ik
dat ook nog zou zijn tijdens het OLS
in Grubbenvorst, een jaar later”, kijkt
Gé terug. Zijn echtgenote Annie knikt
instemmend.
“Alles is achteraf gezien vrij snel
gegaan maar we zijn best wel een
beetje zenuwachtig geweest want
als OLS- koningspaar werden we op
diverse evenementen verwacht”, vult
ze haar man aan.

Je zweeft een beetje
boven de grond
Diezelfde week dat Gé schutterskoning werd in september 2009, was er
ook al een ontvangst van het winnend
OLS- zestal op het Gouvernement in
Maastricht. Gé en Annie waren als
nieuw koningspaar daarbij aanwezig.
“Dat was het begin van een hele reeks
officiële bezoekjes. De receptie van het
winnend zestal volgde, de OLS- liedjesmiddag, het Ruiterfestijn in Meerlo en
natuurlijk alle andere verplichtingen ten
aanzien van het OLS”, somt Bexkens
op. Het koningspaar werd bij het afleggen van bezoekjes altijd opgehaald
door een vaste chauffeur: Jos Jacobs.
Het paar hoefde niet zelf te rijden, alles
was geregeld.
Het inmiddels ex- koningspaar
heeft warme herinneringen aan het
OLS- gebeuren overgehouden. “Het was
al warm toen de OLS- kinderoptocht
trok en de warmte zou alleen nog maar
toenemen. Ook tijdens de OLS-mis op
zaterdag 3 juli met aansluitend een

concert van Klassiek op Locatie met
Lyra Tatui een orkest uit Brazilië. Nard
Reijnders had dit samen met Servaas
Huys geregeld, echt geweldig”, zegt
Annie. Een dag later volgde het grote
OLS- spektakel, en dat betekende om
07.00 uur opstaan. “Een hofdame
(Annie van Rens), kwam mijn Annie
’s morgens aankleden en ik poetste
ondertussen het koningszilver want dat
moet altijd blinken als een spiegel”,
zegt Gé.
Het OLS zelf heeft het paar in een
soort roes beleefd. “Je staat in het
middelpunt van de belangstelling en
je maakt dit normaal gesproken maar
één keer in je leven mee. Wat mij is
bijgebleven is wel dat veel oudere
schutters beter tegen de hitte konden
dan de wat jongere deelnemers.
Annie en ik mochten bij de eretribune
uitstappen en het defilé mee afnemen. We zaten wel pal in de zon maar
hebben door veel water te drinken het
hoofd koel weten te houden”, blikt de
ex- koning terug.

een onvergetelijk jaar achter de rug
waar we nog lang en met plezier op
terug kunnen kijken.”
Afgelopen zondag was het koningspaar voor de laatste keer in vol
ornaat te bewonderen. De koningstitel
werd toen bij het koningsvogelschieten overgenomen door Rik Claassens.
De nieuwe koningin is zijn vriendin
Marlous van Laere.

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

Vrijwilligers
verdienen alle lof
Ook de twee stormen die over
het OLS- terrein in Grubbenvorst
veegden, hebben een diepe indruk
achtergelaten bij de Bexkens. “Dat is
echt jammer maar we kunnen van
geluk spreken dat er geen gewonden
zijn gevallen”, zegt Annie. Het hele
OLS- gebeuren heeft veel vrije tijd
gekost waarbij meer dan drie weken
zijn geofferd. Gé: “Ik heb diep respect
voor alle vrijwilligers die aan dit
ongeëvenaarde evenement hebben
meegeholpen. Jong en oud hebben
meegeholpen om er een succes van te
maken. Heel veel vrijwilligers hebben
meer vrije tijd erin gestoken dan ikzelf.
Daar willen Annie en ik hen namens
alle schuttervrienden uit de grond van
ons hart voor bedanken. Wij hebben

vloerreiniging
en

-onderhoud
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Bestrijding
van o.a.
wespenplagen
Berry van Bergen - Horst
Tel. 06-34 86 38 50
info@exitpestcontrol.nl
www.exitpestcontrol.nl
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The Shiner Twins
in Cambrinus
Op zondag 12 september opent Cambrinus in Horst het concertseizoen
met The Shiner Twins. Deze band heeft zijn sporen nationaal en internationaal ruimschoots verdiend. Vorig jaar stond de band zowel op het Moulin
Blues Festival Ospel als op het Belgium Rhythm & Blues Festival in Peer.

Het Limburgs Festival in Grubbenvorst

Bezoekers ijssalon genieten van
voorstelling
Afgelopen zondagmiddag rond de klok van half drie voerde Joel Salom zijn theateract op in Grubbenvorst op
het terras van IJssalon Clevers. De voorstelling bestond uit jongleren, allerlei genres muziek maken en ook
hier werd voor sommige acts mensen uit het publiek gehaald. Komisch was de act waarbij een man uit het
publiek een headsetje op kreeg en vragen moest beantwoorden. Telkens als hij antwoordde werd het geluid
vervormd tot een Donald Duck- stemmetje of tot een basstem à la Ivan Rebroff. De voorstelling in
Grubbenvorst werd door zo’n 200 mensen bezocht.

Met recht mag de band The Shiner
Twins de beste Nederlandse rootsband
genoemd worden. De vier Twins laten
op een geheel eigen manier een
verscheidenheid aan zuidelijke
Amerikaanse muziekstijlen horen; van
soul tot gospel, van ballads tot rhythm
& blues, en van texmex tot New
Orleans funk.
Tijdens twee speciale concerten in
Nederland, waarvan één in Cambrinus,
speelt de southern gospel de hoofdrol en wordt de band met Gait Klein
Kromhof als special guest aangevuld.
Klein Kromhof is een van de weinige,

echte Nederlandse mondharmonicavirtuozen.
De basisbezetting van The
Shiner Twins is als volgt: Richard
van Bergen doet zang, lead-gitaar
en slide-gitaar, Jack Hustinx zang,
acoustische en electrische gitaar,
Dick Wagensveld speelt bas en tuba
en Jody van Ooij spelt op drums.
De band staat naast hun geprezen
albums vooral bekend om hun liveoptredens. Het concert in Cambrinus
begint om 16.00 uur. Voor meer
informatie 077 398 30 09 of www.
cambrinusconcerten.nl

Het Limburgs Festival in Horst

Regen spelbreker slotact op het
Wilhelminaplein
Afgelopen zondagavond kon het optreden van El Nino del Retrete op het Wilhelminaplein in Horst geen
doorgang vinden door plotseling opkomend onweer. De act die voor 19.00 uur op het programma stond,
moest noodgedwongen uitwijken naar de zaal van café-Zaal De Lange aan het Wilhelminaplein.
Zo’n 150 bezoekers woonden de voorstelling bij.

Op zoek naar
de beste
bijverdienste?
Lekker bijverdienen?
Doe het slim word krantenbezorger!
De distributeur is op zoek naar bezorgers voor de
verspreiding van o.a. Volkskrant en Algemeen Dagblad.
Elke ochtend een uurtje goed betaald de krant bezorgen en de rest van de dag over voor andere dingen.
Dat is de snelste bijverdienste voor alle leeftijden.
Plus een gratis regenpak en elke dag een gratis krant.
Ben je 15 jaar of ouder, dan kun je direct aan de slag
in Horst. Interesse? Bel gratis: 0800 0230 351 of
surf naar www.krantenbezorgen.nl

Het Limburgs Festival in Meerlo

Claire weet bezoekers te boeien
In Meerlo wist Claire met haar optreden bezoekers aan het Limburgs Festival te boeien. Haar act was een
mix van acrobatie, dans en vooral veel humor. Claire betrok het aanwezige publiek bij haar voorstelling
door enkele bezoekers deel te laten nemen aan haar show. In Meerlo woonden zo’n 150 liefhebbers de
voorstelling bij.
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Museum De Locht bestaat 20 jaar

Feestweekend met
boerenoptocht
Op zaterdag 11 en zondag 12 september viert Museum De Locht in Melderslo haart 20- jarig bestaansfeest. Op
zaterdag is er van 10.00 tot 17.00 uur een boerenjaarmarkt op het binnenterrein van het museum. Zondags vindt
een optocht van zo’n 150 historische figuren en wagens plaats, verdeeld over veertig groepen. De tocht vertrekt om
13.30 uur van de kerk in Melderslo naar het museum. Met vrijwilliger Henk Kemperman en Piet Lenssen kijkt HALLO
terug hoe Museum De Locht is ontstaan.
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Horst staat 12 september
in het teken van kantklossen

Geen vermelding
Guinness Book of
Records kantklossers
in Horst
Op zondag 12 september staat het centrum van Horst geheel in het
teken van kantklossen. Zo’n 380 kantlossers uit Nederland, België en
Duitsland komen naar het centrum van Horst. De organisatie van dit
massaal opgezet kantklossen is in handen van kantklosvereniging
’t Klöske uit Horst.

Vrijwilliger Henk Kemperman (l) en mede-oprichter van Museum De Locht Piet Lenssen
Een van de medeoprichters van
het museum is Piet Lenssen. “Twintig
jaar geleden zijn we met enkele
enthousiastelingen begonnen vanuit
de heemkundevereniging Melderslo en
verenigingen uit de buurt. We wilden
een eigen plek waar we spullen uit
het verleden konden tentoonstellen.
Omdat er een langgevelboerderij
zou worden afgebroken vroegen
we aan de gemeente of die ons het
pand beschikbaar wilde stellen en zo
geschiedde”, verteld de medeoprichter
van het museum. De eerste concrete
stappen waren gezet om tot een eigen
tentoonstellingsruimte te komen. Er
werd een stichting opgesteld en die
bestaat nog steeds. Zo ook de boerderij die momenteel als entree dient van
het museum.

Alles begon met
enkele enthousiaste
mensen
“In de loop der jaren werd het
museum uitgebreid met schuren
die elders werden afgebroken en in
Melderslo steen voor steen, balk voor
balk werden opgebouwd. Dat werk

werd en wordt nog steeds door vrijwilligers gedaan. Zo zijn we ook aan het
bakhuisje gekomen dat nu nog steeds
gebruikt wordt om brood te bakken”,
aldus Lenssen.

Steen voor steen
en balk voor balk
afbreken en opbouwen
Vanaf de eerste langgevelboerderij
in 1990 tot nu zijn er ongeveer vijftien
gebouwen afgebroken. En deels weer
opgebouwd of gebruikt als onderdeel
in de huidige gebouwen. De grootste
klus die de vrijwilligers ooit meemaakten was de afbraak van een grote
schuur in 1994 aan de Hesselenweg
in Horst. Deze werd een jaar later in
zijn geheel weer opgebouwd inclusief
eiken spanten en originele dakpannen.
Vrijwilliger Henk Kemperman:
“In 1993 werd het museum
uitgebreid met het Nationaal
Asperge- en Champignonmuseum.
Twee onderdelen binnen ‘De Locht’
die volop informatie verschaften
over asperges en champignons waar
Noord-Limburg bekend om staat”,
aldus de vrijwilliger.

Piet Lenssen vult aan: “We zijn met
zo’n acht mensen ooit begonnen maar
toen heette het Stichting Geschiedenis
Melderslo. Later werd die naam veranderd in Stichting Museum De Locht.
Inmiddels zijn er bij het museum zo’n
185 vrijwilligers actief. Mochten we in
de eerste jaren een paar duizend bezoekers per jaar ontvangen, inmiddels
zijn dat er 30.000 geworden”, aldus de
Lochtmedewerker.

Voorzitster Miep Philipsen van
kantklosvereniging ’t Klöske: “Onze
vereniging bestaat dit jaar 20 jaar
en we wilden er iets speciaals van
maken. Al vrij snel sloot de gemeente, het centrummanagement
en de middenstand zich bij ons aan
om er een happening van te maken.
De kantklossers worden verdeeld
over marktkramen waar vier klossers
tegelijk kunnen werken. De kantklossers worden verdeeld over de
Steenstraat en de Kerkstraat. Op het
Lambertusplein komen handelaren te
staan die van alles bij zich hebben op
het gebied van kantklossen.
Om 12.00 uur beginnen we met
de eerste demonstraties en om 13.00
uur opent burgemeester Kees van
Rooij het kantklos-evenement”, aldus
de voorzitster.
Vanuit de gemeente Horst aan
de Maas is geprobeerd om het groot
aantal kantklossers dat tegelijk aan
het werk is in het Guinness Book of
Records te krijgen. Dit gaat echter
niet lukken want de aanvraag werd

Museum De Locht
blijft uitbreiden
Intussen blijft het museum groeien
in omvang van gebouwen en perceelgrootte en is uitbreiding noodzakelijk.
Zo zijn de aanbouw van smederij en
klompenmakerij bijna gereed. Op een
vrijliggend perceel naast het museum
komt in de toekomst de nieuwe entree
en een parkeerplaats. Om uit te mogen
breiden dient ook geologisch onderzoek
plaats te vinden. Archeoloog Xavier
van Dijk heeft ter plekke historische
vondsten gedaan welke tentoon worden gesteld in het museum. Maar voor
het zover is wordt eerst het 20- jarig
bestaansfeest gevierd. Voor meer info
zie ook www.delocht.nl

Tot 24 oktober is de expositie
‘Kant in Beweging’ te zien in Museum de Kantfabriek

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.

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.

Ook voor schadeherstel!
Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl

afgewezen door het Guinness Book.
Men zag het kantklossen aan voor
haken en op grond daarvan werd
het verzoek afgewezen. Een tweede
poging om de recordpoging in het
Book te krijgen mislukte eveneens.
“Om de een of andere reden, weten
ze bij het Guinness Book blijkbaar niet
wat kantklossen precies is en dat is
jammer”, zegt Miep Philipsen.
Kantklossen is in België erg populair maar ook in Spanje en Duitsland.
Het Belgische Brugge is het mekka
van alle kantklossers en veel klosliefhebbers brengen regelmatig een
bezoek aan die stad. Nederland telt
75 kringen met kantklossers. Limburg
heeft tien kringen waaronder ’t Klöske
uit Horst waar 23 mensen lid van zijn.
De Horster vereniging houdt
momenteel een expositie in Museum
de Kantfabriek in Horst onder de
noemer ‘Kant in beweging’. Deze
tentoonstelling is van dinsdag tot en
met zondags te bezichtigen van 14.00
tot 17.00 uur. De expositie duurt tot
en met 24 oktober.

Slender You Fit
gezond en vitaal
nieuw!

Woensdag t/m vrijdag geopend
van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Zaterdag geopend
van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Ook eventueel op afspraak.
• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Hoebertweg 4a, 5966 ND America • 06-15150505
www.scootservicenederland.nl • john@suncom.nl
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Ride for the Roses
in Lottum
Op zondag 5 september zal de 13e editie van de Ride for the Roses
(RFTR) te Venlo verreden worden. De start en finishlocatie is bloemenveiling FloraHolland, Venrayseweg 214 te Venlo. Ride for the Roses is een
jaarlijkse fietstocht met als doel het inzamelen van geld voor
Kankerbestrijding (KWF). De tocht met ruim 4000 deelnemers zal ook
door Lottum komen.
In Lottum zal de Ride for the
Roses niet onopgemerkt blijven.
De Markt is versierd en de Houthuizermolen zet zijn deuren open.
Joekskapellen zorgen voor de
muziek op de Markt, bij de horecaondernemers en de Houthuizermolen.
Er is ook een ballonnenwedstrijd waar je voor 2 lege flessen ter
waarde van vijftig eurocent of door
50 eurocent te betalen een ballon op
kunt laten. Voor de verzenders van de
drie ballonnen die het verst komen
ligt een prijsje klaar. De opbrengst
van deze wedstrijd gaat naar het
goede doel.
Op diverse plekken in Lottum
zullen er collectebussen staan, onder
andere bij de horecaondernemers en
de Houthuizermolen. De inhoud van
deze bussen zal tijdens de slotmanifestatie op het terrein van FloraHolland worden aangeboden aan de
organisatie.
Er is ook een mogelijkheid om
met een donatie de deelnemers
van de tocht te steunen. Dit
kan onder andere via de website:
www.ridefortheroses.nl/

donatiedeelnemers. De opbrengsten blijven in Limburg. De
Universiteit van Maastricht gaat
een onderzoek uitvoeren naar het
verband tussen voedingsgewoonten en het ontstaan van lever maag
en darmkanker.
Daags na de Ride for the Roses
is de Nationale collecte van de KWF
Kankerbestrijding. Deze duurt tot en
met zaterdag 11 september en de
collectanten zullen ook in Lottum
langs de deuren komen. De collectanten en werkgroep Ride for the
Roses hebben geen invloed gehad op
deze planning en vragen uw begrip
voor de achter elkaar geplande acties.
De actiegroep en de collectanten
hopen dat de inwoners van Lottum de
collecte even gul steunen dan andere
jaren.
Meer informatie over de
activiteiten Ride for de Roses
in Lottum is verkrijgbaar bij o.a
contactpersoon Corrie Claessen tel.
077-463 20 27 E-mail: sefencorrie@
hetnet.nl of bij Vercoulen Support
telefoon 06-46 42 65 50 E-mail: info@
vercoulensupport.nl

Nieuwe schutterskoning
schutterij Sint Jan
uit Grubbenvorst
Afgelopen zondagmiddag is Rik Claassens (24), als nieuwe schutterskoning uit de bus gekomen tijdens het koningsvogelschieten van schutterij
Sint Jan uit Grubbenvorst.

Harmoniefeesten Horst
met veel activiteiten
In het weekend van 3 tot en met 5 september vinden in Horst de Harmoniefeesten plaats. Inmiddels een
evenement met een traditie. Het eerste, eendaagse Harmoniefeest, vond plaats in 1974. Inmiddels zijn de Horster
Harmoniefeesten uitgegroeid tot een meerdaags evenement.

Met de Allemansmert beginnen de Horster Harmoniefeesten (archieffoto)
Voorzitter activiteitencommissie
en penningmeester Nico van Tilburg:
“De groei ging geleidelijk en zo
kwam er op vrijdag de Allemansmert
bij. Leden van de harmonie vroegen
middenstanders en marktkooplui hun
medewerking te verlenen aan deze
markt. Het was toentertijd een
gezellige markt, maar weinig
professioneel van opzet. Vandaar dat
in een later stadium de markt werd
uitbesteed aan een professionele
organisatie. Het gevolg was dat de
diversiteit van de kramen veel groter
werd en dus ook veel aantrekkelijker
voor het publiek. Voor de Horster
middenstand was dit tevens
aanleiding om ook meer eigentijds
op het marktgebeuren in te spelen.
Jaarlijks staan er nu ongeveer 125
kramen van allerlei pluimage”, aldus
Van Tilburg.

Wie kent het
dubbeltjesdansen
nog?
In vroeger jaren was de zaterdag
de dag van het ‘Bal Champêtre’. Deze
avond kreeg alom bekendheid door
het zogenaamde dubbeltjesdansen,
een knipoog naar het verleden toen
in grote danstenten op kermissen
voor elke dans nog een dubbeltje
betaald moest worden. Veel oudere
Horstenaren zullen zich dat nog kunnen herinneren. Door veranderende
tijden en minder interesse voor dit
gebeuren van de jeugd veranderde de
opzet van de feesten. Zo kwam er een
orkest wat de jeugd meer aansprak en
het Wilhelminaplein liep weer vol.
De nieuwe koning (Rik Claassens) en zijn koningin (Marlous)
van schutterij Sint Jan uit Grubbenvorst (Foto: Doreen van den Bercken)
Rond de klok van 17.00 uur schoot
Rik de vogel naar beneden en werd
daarmee voor de twee keer in zijn nog
jonge schuttersleven koning. In 20042005 was Rik ook al koning maar trok
toen zonder koningin mee in schuttersoptochten. Dit jaar heeft Rik wel
een koningin aan zijn zijde in de

persoon van zijn vriendin Marlous van
Laere die 23 jaar oud is. Rik Claassens
komt uit een echte schuttersfamilie,
zijn vader Leo, was in 2001 ook al eens
schutterskoning bij Sint Jan. Ook de
opa van Rik was een schutter in hart
en nieren bij de Grubbenvorster
vereniging.

Veranderingen
zijn bijna niet
bij te houden
Van Tilburg: “De veranderingen onder de hedendaagse jeugd gaan zeer
snel. Zo nam enkele jaren geleden
een DJ op zaterdag de plaats in van
het orkest; en met succes. De laatste

jaren staan eveneens in het teken van
veranderen. Het plein wordt vernieuwd, er vindt nieuwbouw plaats en
we hebben dit jaar op zaterdag twee
orkesten van Horster bodem”, aldus de
penningmeester.
De zondag begon met een kindermarkt. Deze markt was al gauw een
heel groot succes. Het koperspubliek
kwam tot uit de wijde omgeving.
Echter, een minpunt was dat het
aanvangstijdstip van de deelnemers
aan de kindermarkt steeds vroeger
kwam te liggen. Men wilde een goed
plekje bemachtigen voor het uitstallen
van de koopwaar. Ongeveer tien jaar
geleden is daar, ook om veiligheidsredenen, paal en perk aangesteld. De
markt werd afgezet en ging om 09.00
uur open. Er werd tevens 1,00 euro
entree geheven om de als maar groeiende berg afval te kunnen bekostigen
die na de markt overbleef.
Het slot van de Harmoniefeesten
op zondagmiddag was traditioneel
de dag van de joekskapellen. Van
alle kanten stroomden deze het
Wilhelminaplein op om dan beurte-

lings kun muzikale kunnen ten gehore
te brengen. Als dan later op de middag
de pilsjes hun werk begonnen te doen
fuseerden deze joekskapellen zich
tot een groot orkest. De laatste jaren
hebben deze kapellen een mindere
rol gespeeld en is er ook gekozen voor
een orkest. De alom in Horst bekende
groep ‘The Sparks’ hebben enkele
jaren deze optredens verzorgd.
Dit jaar beginnen de
Harmoniefeesten op vrijdag 3
september om 16.00 uur met de
Allemansmert welke duurt tot ongeveer 22.00 uur. Vanaf 21.30 uur speelt
de groep Que Pasa? Zaterdag 4 september zijn er vanaf 21.00 uur optredens van Horster bands Early Adopters
en Trade Mark. Zondagmorgen 5
september om 09.00 uur begint de
kindermarkt die duurt tot 13.00 uur.
Om 11.00 uur een optreden van
het Seniorenorkest en om 14.00
uur is de doorkomst van de Ride
for the Roses. Om 14.30 uur treedt
‘Steady State’ op en eindigen de
Harmoniefeesten van Horst later die
namiddag of avond.

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).
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Wo ziede geej dur enne vaan? Vaan Seagal!

Lachen om Steven
Seagal in het plat

Zo’n drie jaar zijn Rick van den Munckhof, Tom Coenen en Jerome Rayer ermee bezig, filmfragmenten inspreken
met eigen tekst in het Melderslose dialect. Ze zijn begonnen met filmpjes van Steven Seagal. Inmiddels is het
bekendste filmpje op YouTube al meer dan 236.000 keer bekeken.

cultuur 21

De Troy 24-hour
Coaster Challenge
Op zaterdag 11 september en zondag 12 september vindt de Troy
24-hour Coaster Challenge plaats in Attractiepark Toverland in Sevenum.
Tijdens deze challenge gaan twaalf achtbaanfans gedurende 24 uur
in de houten achtbaan Troy rijden. Troy is de langste, hoogste en snelste
houten achtbaan van de Benelux.
De Troy 24-hour challenge
wordt georganiseerd door de
European Coaster Club samen met
attractiepark Toverland. De stoeltjes naast de achtbaanfans zijn
vrijgehouden voor mensen die het,
tegen betaling, leuk vinden om
gedurende een bepaalde tijd tijdens
de challenge naast de achtbaanfans
in de Troy plaats te nemen. Deze tijd
varieert van een half uur, een uur of
twee uur.

Er kan geboden worden op
de laatste stoelen om tijdens de
challenge naast de achtbaanfans
te zitten. De opbrengst van deze
veiling gaat volledig naar Stichting
Doe een Wens. Bied vanaf vandaag
tot en met zondag 5 september op
één van de vrije plaatsen. Een plaats
is inclusief toegang tot Attractiepark
Toverland en een challenge T-shirt.
Bieden doe je op de website
www.troychallenge.com

Parochies samen
op bedevaart naar
Tienray
Tom Coenen, Rick van den Munchof en Jerome Rayer
De filmpjes van de drie Melderslose jongens zijn vooral erg bekend
onder jongeren. Tom Coenen vertelt:
“We worden vaak aangesproken door
mensen die we zelf niet kennen, maar
die weten dat wij de filmpjes gemaakt
hebben. Gisteren liepen we bijvoorbeeld langs Blok 10, zaten er een paar
jongens die ineens een bepaalde quote
naar ons riepen en vroegen wanneer er
weer een nieuwe komt.”
De filmfragmenten zijn niet alleen
in de omgeving van Melderslo bekend.
“Ze worden ook in Venlo veel bekeken.
Daarnaast krijgen we veel reacties uit
Zuid-Limburg, Maastricht, Roermond
etcetera. Maar niet alleen van jongeren, je merkt ook dat er veel oudere
liefhebbers zijn. Iedereen praat het ook
na. We krijgen elke dag nog wel een
paar reacties op de filmpjes”, aldus
Jerome Rayer.
Het maken van de filmpjes is
begonnen uit verveling. Rick van den
Munckhof: “Ik had een paar films op de
computer staan. Eén van die films vond
ik zo slecht en toen dacht ik: die pak

ik en daar ga ik andere tekst overheen
zetten. Dat was dus een film van Steven
Seagal.” Deze eerste Steven Seagal in
het dialect vonden Rick´s vrienden zo
leuk dat hij het fragment op YouTube
heeft gezet. Daarna zijn er steeds meer
filmpjes bijgekomen. “Al snel kwamen
Tom en Jerome erbij en sindsdien maken we veel filmpjes met z’n drieën. We
hadden in het begin helemaal niet door
dat het zo leefde onder de mensen,
maar blijkbaar vond iedereen de filmpjes zo leuk dat steeds meer mensen ze
gingen kijken”, lacht Rick.
De jongens bewerken niet alleen
films van Steven Seagal. Ze bewerken
ook andere fragmenten. Dat doet vaak
iemand van de jongens alleen, waarbij
hij dus alle stemmen zelf doet. Jerome
heeft bijvoorbeeld een filmpje van Bob
Ross gemaakt. Jerome: “Die heb ik
binnen een half uurtje gemaakt. Ik had
melige zin en ik had vrij van m´n werk.
Toen heb ik de tekst eigenlijk bijna in 1
keer ingesproken.” Rick: “Ineens komt
hij dan naar ons toe en zegt ‘Moet je
eens kijken wat ik nou heb’, wij kwa-

Ziet uw kind wel goed?
Het is mogelijk...
- dat kinderen klachten verbergen,
- dat ouders en leerkracht
afwijkend zicht niet opmerken,
- dat onvoldoende zicht
de schoolprestaties nadelig
beïnvloedt,
- en dat in een dergelijke situatie
kinderen niet weten wat
een normaal zicht is.

Laat de ogen
onderzoeken
en verdien
een gratis ijsje!

men echt niet meer bij van het lachen.”
Op de vraag hoe de jongens de
filmpjes maken, geven ze het antwoord: gewoon improviseren. Er wordt
van te voren niets uitgeschreven. Rick:
“We zetten eerst een paar filmbeelden
achter elkaar, verdelen de rollen die in
de fragmenten voorkomen en dan gaat
de microfoon aan. “Gewoon wat kwats
inspreken. Het lijkt wel een gave eigenlijk. Ineens komt er gewoon wat. Ik
weet echt niet hoe dat kan, we zetten
dat ding aan en dan komt het vanzelf.”
Van elkaar weten ze van te voren
niet wat ze gaan zeggen. Tom: “Vaak zit
de rest op de achtergrond keihard te lachen als iemand inspreekt. Regelmatig
moeten we stoppen met opnemen,
dan liggen we dubbel en moeten tot
huilens toe lachen.” Ze vertellen dat ze
met uitgaan eigenlijk precies hetzelfde
doen als met het maken van de filmpjes. Jerome: “De ganse oavend scheale wazel vertellen. Dat komt eigenlijk
op hetzelfde neer.”
De jongens hebben zich inmiddels
ten doel gesteld om door de filmpjes
het echte oude Limburgs weer terug te
krijgen bij de jeugd. Jerome: “Daarom
proberen we zoveel mogelijk oude
Horster woorden en uitdrukkingen te
gebruiken, zodat die weer wat populair
worden onder jongeren.” Volgens de
jongens spreken kinderen steeds meer
Nederlands en vaak geen dialect meer.
Dat is volgens hen zonde. “Oudere
mensen hebben vaak van die vergeten
woorden als ‘Stommenachteroaver’,
dat hoor je niet meer. Als niemand
daar iets mee doet, is dat straks is dat
allemaal weg”, aldus Jerome.
Volgens Rick draagt het dialect er
ook aan bij dat je ergens bij hoort. “Als
je als Limburger in Holland komt en je
spreekt Nederlands, dan herkennen ze
je toch aan je accent. Daardoor hoor je
er daar niet helemaal bij. Maar als je
hier geen plat praat dan hoor je er hier
ook niet echt bij. Daarnaast klinkt het
dialect gewoon stoerder.”
Benieuwd hoe Steven Seagal
de HALLO leest? Kijk op
www.hallohorstaandemaas.nl

Op zondag 5 september gaan de parochies St. Lambertus en
St. Norbertus uit Horst, St. Oda uit Melderslo, St. Hubertus uit Hegelsom,
H. Joannes Evangelist uit Meterik en de parochie H. Naam Jezus uit
Broekhuizenvorst gezamenlijk naar het bedevaartsoord Tienray. Deze
processie vertrekt om 10.00 uur vanaf de overweg aan de Tienrayseweg.
Fanfare Broekhuizenvorst & Ooijen zal de processie muzikaal begeleiden.
Om 10.30 uur begint de hoogmis in de kerk van Tienray. Deze
mis wordt opgeluisterd door een
gelegenheidskoor dat is samengesteld uit enkele koren van het RK
cluster Horst. Mensen die graag aan
de tocht willen deelnemen, maar die
niet in de gelegenheid zijn om zelf
naar het spoor in Tienray te komen,
kunnen contact opnemen met het
clustersecretariaat.
Diegenen die van plan zijn om
met de auto naar Tienray te gaan en
die nog een plekje in de auto over
hebben, wordt ook verzocht zich bij
het clustersecretariaat te melden. Er
kan dan worden bekeken hoe een en
ander gecombineerd kan worden.
Net als voorgaande jaren zullen
er ook mensen te voet naar Tienray
willen komen. Parochianen van de
St. Lambertuskerk die dat graag
in groepsverband willen doen,

kunnen om 08.45 uur vertrekken
vanaf Wonen Horst aan de Jacob
Merlostraat. Parochianen van de
St. Norbertuskerk kunnen zich om
08.45 uur verzamelen op het plein
bij de Norbertuskerk. Deze groep
zal zich dan op de Venrayseweg
aansluiten bij de groep van de
Lambertusparochie. De route die
gelopen wordt is als volgt: Jacob
Merlostraat – Venrayseweg–
Tienrayseweg.
Op zondag 5 september zal de
hoogmis van 10.30 uur in de
St. Lambertusparochie, de hoogmis om 09.30 uur in de St.
Hubertusparochie en de hoogmis om
09.00 uur in de parochie H. Joannes
Evangelist te Meterik komen te
vervallen. Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat,
telefoon 398 14 16. Dat kan dagelijks
tussen 10.00 en 12.00 uur.

Andere producten
van de honingbij
Het praktijkcentrum voor bijenteelt ’t Zoemhukske is zondag 5
september tussen 14.00 uur en 16.00 uur geopend. Er wordt op deze dag
onder andere gedemonstreerd hoe u zelf tinctuur, zalf, crème en lippenbalsem met producten van de honingbij kunt maken.
Vera Sanders van Imkerij de Hoef
in Leunen laat de bezoekers zien
welke ingrediënten er nodig zijn om
bovengenoemde producten te maken
en waarvoor ze gebruikt kunnen
worden. Zo is Propolis een plakkend
goedje dat de bijen gebruiken om de
kieren in hun bijenkast af te dichten.
Dit product van de veelzijdige honingbij is te vinden op o.a. kastanje knoppen en kan als basis dienen voor zalf
of tinctuur. De honing van de bij heeft

een helende werking op bijvoorbeeld
keelpijn.
Mensen die nadere informatie
willen over bijen en\of tuin zijn van
harte welkom. Tevens is er op deze
dag honing te koop.
Contactpersoon voor deze dag is
Jacques Bielen: 077 4672940. Voor
nadere informatie kunt u contact
opnemen met Vera Sanders: 0478
502262. Zie ook www.zoemhukske.nl
en www.imkerijdehoef.nl
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15 VRAGEN

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.

aan Monique Cornelissen

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Monique Cornelissen
18 jaar
Melderslo
Fontys Eindhoven,
Commerciële Economie
& Leisure Management

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

Waar word jij later een talent in?
Poeh, daar ben ik zelf ook benieuwd
naar. Ik hoop dat ik later een talent
ben in de dingen die ik leuk vind om te
doen. Het zou mooi zijn als ik later een
talent zou zijn in het uitoefenen van

mijn beroep. Ik weet nog niet precies
wat dat gaat worden, maar ik ga nu
net aan een nieuwe opleiding beginnen, Commerciële Economie & Leisure
Management. Dus daar iets mee.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Omdat ik dit jaar met een nieuwe
opleiding begin, weet ik dus nog niet
precies welke vakken ik allemaal krijg.
Vaak is het wiskunde wat me wel ligt
en juist Engels wat ik echt vreselijk
vind.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Een beste vriend of vriendin heb ik
niet echt, maar ik heb wel vriendinnen waar ik het zeker goed mee kan
vinden. Gek en gezellig doen op de
droogste momenten maar ook voor
elkaar klaar staan als het nodig is.
In het weekend ben jij te vinden in?
Voornamelijk Horst city en dan meestal
toch wel bij De Lange. maar natuurlijk
ook bij de leuke feestjes hier in de
buurt!
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
In het algemeen overheerst de drank
wel: wijn, Fruti, biertjes en chips zijn
standaard. Maar als we bij Anne thuis
zijn dan staan er al snel tientallen
glaasjes met shotjes op tafel, het
gevolg is dan wel dat we de dag erna
niet veel meer weten van die gezellige
avond..
Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Lekker met de vriendinnen een weekendje weg gaan, ergens waar we goed
zouden kunnen stappen en natuurlijk
shoppen!
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Ik denk dat ik wel door de grond zou
willen zakken als ik na een duik van
de hoogste duikplank uit het zwembad
stap en merk dat mijn bikini niet meer
goed zit.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Mijn vriendinnen, bikini, geld en een
lekker boek!

Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Italiaans, heerlijk al die gerechten.
Pizza’s, pasta’s, lasagne: kom maar
op! De pasta’s kan mijn moeder wel
lekker maken, de rest eet ik toch liever
ergens anders.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In de zomer voel ik me altijd het
lekkerst in een leuk jurkje. Maar vaak
draag ik toch wel gewoon een spijkerbroek met een shirtje.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Veel tijd besteed ik toch wel aan
sporten. Ik doe voetballen en korfballen waarvoor ik ook de nodige uurtjes
moet trainen.
In het weekend ben ik vaak ook wel
van de partij om gezellig met de
meiden op pad te gaan, daar besteed
ik graag tijd aan.
Stel je bent de baas in jouw
woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Dan zou ik ervoor zorgen dat er met
de kermis een grote tent kwam te
staan met wat leuke bandjes, zodat
er ook meer buitendorpsen naar onze
kermis komen. Nu zijn de cafés echte
concurrenten van elkaar en dat is wat
minder leuk.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Een komedie of een romantische film
vind ik altijd wel leuk om te zien.
Ook waargebeurde verhalen vind ik
mooi. Maar bij mij hoef je niet aan
te komen met Harry Potter of andere
neppe films want die vind ik gewoon
‘kwats’.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Die staat al gepland! Een kanotocht
maken in Reusel, haha.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Een lekker warm land waar ik even
geen regen tegenkom want dat heb ik
voorlopig wel genoeg gezien hier. Ooit
zou ik wel eens naar Australië willen.

Mies&Flo
Column
Septembercrisis
Korte mouwen, of toch
lange? Laarzen, sandaaltjes of
slippers? Moeten we wel of
geen jas meenemen?
September, een maand die met
zijn onverwachte weersovergangen voor veel kledingcrisissen zorgt.
Grote paniekaanvallen
vinden in alle vroegte voor de
kledingkast plaats als de maand
september weer aangebroken is.
Het klimaat waar Nederland mee
gezegend is, is een klimaat
waarbij we mogen genieten van
de lekkerste zomers, maar ook
van de meest regenachtige
herfstdagen en de koudste
winterperioden. Dit betekent dus
dat een paar keer per jaar de
garderobe in de kledingkast
veranderd moet worden,
aangepast aan het weer. De
overgang van zwierige zomerjurkjes en luchtige shirtjes naar
wollen truien en mooie winterlaarzen verloopt altijd zeer
stressvol. Bij de zogenaamde
weersovergangen is namelijk
altijd de vraag wat het weer die
dag gaat doen, het kan in een
keer omswitchen en daarna ook
weer meteen terugschakelen
naar de oude situatie. Hoe weet
je dan wat je ’s morgens het
best de kast uit kunt trekken,
vragen wij ons altijd af. In deze
overgangsperiode in september
ontstaan dus altijd de meest
gekke outfits, zoals ’n shirtje
met korte mouwen in
combinatie met een zwarte
panty of maillot en winterlaarsjes. Alsof in modewereld
een mix-en-match-bom ontploft
is, alles mag en kan dan
blijkbaar. Dit kun je natuurlijk
ook weer als voordeel beschouwen, bedenken wij ons nu.
Dubbel zoveel keus en zomerlievelingskledingstukken en
winter-must-have’s mogen
gecombineerd worden.
Creativiteit wordt in deze
periode dus extra geprikkeld.
Creativiteit in nieuwe combinaties bedenken, maar ook in het
gebruik van jasjes en vestjes,
voor als God weer een opvlieger
krijgt of juist in tranen uitbarst.
Op alles moet je voorbereid zijn.
Deze maand gaan wij ons
best doen de overgangs-stress
zoveel mogelijk over boord te
gooien en de straat relaxed te
betreden in de meest gepaste,
nieuwste en creatiefste outfits.
Lang-leve-mix-en-match,
Halleluja!
Mies&Flo

Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

Horst
Medisch Centrum Nieuw Huys
Americaanseweg 35 Horst
T 077 465 89 99
Spoedlijn: 077 464 26 23
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur
Huisartsenpraktijk de Groen
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
W www.dokterdegroen.nl
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
08.00 - 12.00 uur
Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 077 398 11 22 en 077 398 50 42
W www.zorghoes.nl
Spreekuur: op afspraak,
bel tussen 08.00 - 12.00 uur
Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 13.00 uur

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

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

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

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

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

America

2nd Anniversary weekend
vr 3, za 4 en zo 5 september
Organisatie: Station America
Locatie: Station America
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service 23

Lottum

Kerkdiensten

Film middag - Avatar
zo 5 september 16.00 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: OJC Canix

Melderslo

zondag

Draaiorgelmuziek

Broekhuizen

za 4 en zo 5 september
Organisatie: De Locht
Locatie: De Locht

zondag

Open huis
St. Lambertuskerk
vr 3 september 19.00-21.00 uur
Locatie: St. Lambertuskerk

zo 5 september 14.00-16.00 uur
Organisatie: ’t Zoemhukske
Locatie: praktijkcentrum
’t Zoemhukske

The Shiner Twins

Sevenum

Zo 12 september
Organisatie: Cambrinus
Locatie: Cambrinus

Harmoniefeesten
vr 3, za 4 en zo 5 september
Organisatie: Koninklijke
Harmonie Horst
Locatie: Wilhelminaplein

Bedevaart naar Tienray
zo 5 september
Org: parochie St. Lambertus
Locatie: St. Lambertuskerk

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
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Heilige mis
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Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zondag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Tandarts

Verloskundige zorg

zaterdag

Horst (Lambertus)

Tienray

10.00

Grubbenvorst

zondag

Venray

Spoedgevallendienst
3 t/m 9 september
Kiesmondzorg Arcen
Maasstraat 36A, Arcen
T 077 473 23 13

Heilige mis

zo 5 september
Organisatie: Sevenheym
Locatie: Sevenheym

Venlo

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

Heilige mis

Tuinfeest Sevenum

Huisartsenpost
(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

Heilige mis

Broekhuizenvorst
zaterdag

Openstelling
praktijkcentrum

Horst

America

Doolgaardstraat 42
5961 TS Horst
T: 077-3986895 - M: 06 54727021
M: info@li-ren.nl - W: www.li-ren.nl

donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

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

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

De tijden die hier zijn afgedrukt zijn
standaardtijden. Voor afwijkende tijden
van kerkdiensten verwijzen wij u naar
de desbetreffende parochie.
Van 10 juli tot en met 5 september
is het vakantierooster van toepassing
in de kerken van het cluster Horst.
Zie www.rkhorst.nl
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nieuws
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Unieke samenwerking Wittenhorst en Speeltuin Roeffen Mart

Door kinderen voor kinderen!
Sportvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst heeft de speeltuin Roeffen Mart uitgekozen als Goed Doel om een
deel van de opbrengsten van het jaarlijkse Panna Toernooi te besteden. Met de opbrengsten adopteert RKsv
Wittenhorst de komende drie jaar het toestel De Grote Carrousel, een historisch speeltoestel. Een uniek toestel wat
door zijn constructie van hout, ijzer en draaiende onderdelen veel onderhoud vraagt.

De speeltuin in Grubbenvorst draait
al jaren op de inzet van de vele vrijwilligers die allerlei werkzaamheden in en
om de speeltuin verrichten. De speeltuin is in de loop der jaren gegroeid
en dat betekent dat de kosten voor
onderhoud (materialen) en afschrijving
toe nemen. Momenteel worden de exploitatielasten beperkt gedekt door een
jaarlijkse bijdrage van de gemeente
Horst aan de Maas. Daarnaast moet
de speeltuin het vooral hebben van
eenmalige giften.

Het voortbestaan
wordt hierdoor voor
de komende jaren
geborgd

Op de foto proosten van links naar rechts Paul Timmermans van RKsv Wittenhorst,
Hans Hendrikx en Peter Gommans van de Mart Roeffen Stichting

Om de kosten voor onderhoud en
de afschrijving van een speeltoestel
te betalen biedt Stichting Roeffen
Mart het “Toestel Adoptie Plan” aan.
Hiermee kunnen bedrijven of organisaties, die zich betrokken voelen
bij het duurzaam ondersteunen van
de speeltuin, door middel van een
jaarlijks bijdrage een toestel adopteren.
Hiermee worden de kosten van het
onderhoud van het betreffend toestel
gedekt en de jaarlijkse exploitatie van

de speeltuin voorzien van structurele
inkomsten. Het voortbestaan van deze
unieke speeltuin wordt hierdoor voor
de komende jaren geborgd.
Paul Timmermans (Wittenhorst):
“Het Panna Toernooi wilden we graag
een structureel karakter geven, dat is
gelukt. Het adoptieplan geeft ons de
mogelijkheid om ook structureel een
goed doel te steunen. Zowel speeltuin Roeffen Mart als ook het Panna
Toernooi stimuleert het buitenspel
van kinderen, dus het past perfect bij
elkaar.”
Hans Hendrikx van Roeffen
Mart roemt de uniekheid van de
samenwerking. “Uniek omdat een
sportvereniging door middel van
het Panna Toernooi een speeltuin
structureel ondersteunt, dus door
kinderen voor kinderen”, aldus
Hendrikx. RKsv Wittenhorst is de
derde adoptie ouder, na Rotary club
Horst-Sevenum-Maasdorpen en
Rabobank Maashorst.
Het Panna Toernooi wordt al
3 jaar door Wittenhorst succesvol in
het centrum van Horst georganiseerd.
Het toernooi word mogelijk gemaakt
door medewerking van Wonen Horst,
Haegens Groep, Rabobank Maashorst,
ACB Solutions en Stichting
+evenementen.

