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Afgelopen zaterdagmiddag trok voor de 24e keer de
Maria Auxiliatrix Run (MA-Run) door de regio. Meer dan
tweehonderd zijspanmotoren werden begeleid door ruim
honderd verkeersregelaars. De politie zorgde samen met
de verkeersregelaars, dat de MA-Run ongehinderd over
de Noord-Limburgse wegen kon rijden.

Langs de route stonden zoals
gebruikelijk vele honderden toeschouwers de karavaan toe te zwaaien. In sommige Maasdorpen, zoals
in Broekhuizen en Broekhuizenvorst,
werden de rijders muzikaal begroet

Landelijke Rode Kruis Eerste Hulp-wedstrijd

EHBO-team Horster Rode Kruis
succesvol
Het EHBO-team van het Horster Rode Kruis heeft dit jaar weer met succes deelgenomen aan de landelijke
Rode Kruis Eerste Hulp-wedstrijd. Rob Clabbers, ploegleider van het team, heeft net als vorig jaar de prijs voor
beste ploegleider binnengehaald. Het gehele team heeft een verdienstelijke vijfde plaats behaald tijdens deze
wedstrijd in Vierhouten.
Tijdens de wedstrijd moest het
Horster EHBO-team acht opdrachten
oplossen. In elke opdracht werd
een ongeval met diverse LOTUSslachtoffers (Landelijke Opleiding Tot
Uitbeelding van Slachtoffers)geënsc
eneerd. Dit jaar werd onder andere
een motorongeval en een koolmonoxide-vergiftiging in scene gezet.

Voor elke goed uitgevoerde handeling
en elk goed behandeld slachtoffer
waren punten te verdienen. Na het
tellen van alle punten bleek Rob
Clabbers zijn ploeg het beste geleid
te hebben. Het team bestaat uit zes
vrijwilligers van de afdeling Horst aan
de Maas-Venray van het Nederlandse
Rode Kruis. Normaal gesproken

zijn zij onder andere actief bij het
verlenen van Eerste Hulp bij evenementen. Het doel van de Eerste
Hulp-wedstrijd is het opbouwen van
voldoende routine bij het verlenen
van Eerste Hulp om ook bij een
daadwerkelijk ongeval daadkrachtig
te kunnen handelen en levens te
kunnen redden.

door de plaatselijke fanfare. Voor de
passagiers in de zijspannen, mensen
met een beperking, is de MA-Run hét
hoogtepunt van het jaar waar ze zich
maanden van tevoren op verheugen.
Volgend jaar viert de MA-Run-stichting haar zilveren jubileum. Volgens
een woordvoerder van de organisatie
kampt de MA-Run met een terugloop
van sponsorgelden en vrijwilligers om
het evenement draaiende te houden.
“Er wordt naarstig gezocht naar een
structurele oplossing om de MA-Run
ook voor de toekomst te blijven
behouden. De mensen waarvoor we
dit allemaal doen willen en mogen
we niet teleurstellen. Geld mag dan
wel belangrijk zijn, kijk maar eens

hoe blij de passagiers uit hun ‘bakkie’
stappen na de toertocht, dan begrijp
je waarom we de MA-Run moeten
behouden”, aldus een woordvoerder
van de organisatie.
De stichting heeft de gemeente
Horst aan de Maas om een financiële
bijdrage gevraagd. Voor het zilveren
jubileum in september 2011 worden de komende maanden plannen
uitgewerkt om de toertocht extra
onder de aandacht te brengen. Het
uiteindelijk doel is om de meer dan
vierhonderd vrijwilligers en de ruim
tweehonderd zijspanpassagiers ook
voor de toekomst te verzekeren van
‘de mooiste dag van het jaar’:
De MA-Run. Zie ook: www.ma-run.nl
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Grote brand in
Sevenum
In een bedrijfsruimte aan de Helenaveenseweg in Sevenum is op
woensdagochtend een grote brand uitgebroken. Het pand is volledig
afgebrand. Twee aangrenzende woningen hadden water- en rookschade,
maar bleven volgens een woordvoerder van de brandweer verder gespaard.
De bewoners wisten op tijd hun woning te verlaten.

Natuzzi Gallery

verbouwingsuitverkoop
open zondag 26 september
van 11.00 tot 17.00 uur
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De brand ontstond rond 5.00 uur.
In het pand waren 22 bedrijven
gevestigd, die de ruimte vooral gebruikten voor opslag en kantoor. De
oorzaak van de brand is nog onbekend.
Diverse korpsen in de regio werden
opgeroepen om de brand te blussen.
Volgens een woordvoerder onderzocht de brandweer woensdagochtend
nog of er asbest is vrijgekomen bij de

brand, maar beheerder Jan Haenen
spreekt tegen dat er asbest in het pand
aanwezig was.
Haenen woont zelf in een van de
woningen bij het pand. In de andere woning woont zijn dochter die
eigenaresse is van de bedrijfsruimtes.
”Voor ons is het een ramp. Dit is ons
levenswerk”, vertelt een aangeslagen
Haenen.

Griendtsveen viert
125-jarig bestaan
met reünie
Het is dit jaar 125 jaar geleden dat het dorp Griendtsveen werd gesticht.
Dat is voor een aantal inwoners een reden voor een feestje. Net als 25 jaar
geleden, wordt er een reünie georganiseerd voor iedereen die ooit in
Griendtsveen heeft gewoond, of er nog steeds woont.
Het idee voor de reünie komt van
Wien van Mullekom. “Ik vond dat er
nog niet zoveel was georganiseerd
rondom het 125-jarig bestaan van het
dorp. Er was een theatervoorstelling
in mei en de fanfare had in januari
een speciale avond, maar een reünie
is volgens mij ook essentieel voor zo’n
jubileum”, aldus Van Mullekom. “Bij
de reünie ter ere van de 100-jarige
verjaardag van het dorp was het behoorlijk druk en mensen spreken er nu
nog over.”
Van Mullekom wist een aantal
mensen, waaronder Henny Keijsers,
enthousiast te maken om een reünie
mee te organiseren. Met de lijst van
aanwezigen bij de vorige dorpsreünie
25 jaar geleden, ging zij aan de slag
om alle huidige en voormalige inwoners van Griendtsveen uit te nodigen.
Dat bleek een heel karwei. “Met
de Deurnse Hoek (aantal huizen bij
Griendtsveen op Brabants grondgebied)
erbij heb ik precies 237 uitnodigingen
rondgebracht”, vertelt Henny Keijsers.
“Daarnaast hebben we nog meer dan
500 uitnodigingen verstuurd naar
mensen buiten het dorp. Maar we zullen ongetwijfeld mensen vergeten zijn
die ook ooit in Griendtsveen hebben
gewoond”, aldus Keijsers.
De reünie op zondag 24 oktober
begint met een speciale heilige mis om
9.45 uur in de kerk in Griendtsveen.

Het echte feest wordt echter vanaf
11.00 uur in de gemeenschapshuis De
Zaal gevierd. Naast een lunch wordt
er een lezing gegeven door Henk
van de Griendt, een neef van Jan van
de Griendt, de laatste ’baas’ van de
turfwinning in het dorp. Hij zal wat
vertellen over de geschiedenis van
Griendtsveen. Daarnaast wordt er een
film vertoond van de vorige reünie
en komt er een tentoonstelling met
oude foto’s van het Peeldorp. “Alle
bezoekers krijgen een kaartje met hun
naam erop”, voegt Henny Keijsers nog
toe. Keijsers: “Zo kan iedereen meteen
zien wie wie is en of ze bijvoorbeeld
vroeger bij elkaar op school hebben
gezeten. Want na al die jaren herkennen mensen elkaar vaak niet meer.
Maar als ze elkaar weer zien, krijg je de
prachtigste verhalen.”
“Ik denk dat het een gezellige middag wordt”, vult Wien van Mullekom
haar aan. “En daar is het ook allemaal
om te doen.”
Oud-inwoners die nog geen
uitnodiging hebben ontvangen en de
reünie willen bijwonen, kunnen zich
opgeven bij Henny Keijsers via
0493 52 93 66 of henkeijs@home.nl
Kosten voor de middag zijn 10 euro per
persoon. Tevens kunnen mensen een
dvd van de vorige en huidige reünie
bestellen. Deze kosten ieder 7,50 euro
per stuk.
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‘Jouw donkere ogen’ van Crist Coppens nummer 1 hit?

Al tien weken in de
verzoekparade top 5

De 49-jarige Horster zanger Crist Coppens weet zijn slagersvak goed te combineren met zijn grote hobby zingen.
Al weken lang bestookt Crist zijn vrienden, kennissen en familie met mailtjes met daarin het verzoek op hem te
stemmen via internet. Onze Hallo-verslaggever bracht een bezoekje aan de zanger uit Horst. Wat is de drijfveer om
zich zo fanatiek voor het Nederlandse lied in te zetten en vaak elk weekend midden in de nacht thuis te komen van
optredens?

Zolang ik er lol aan
heb, ga ik door
De zanger uit Horst schrijft de
meeste liedjes die hij zingt niet zelf.
Hij covert veel songs maar geeft er
wel zijn eigen tint aan. “De laatste
paar jaar schrijven en produceren wij
eigen nummers. Met wij bedoel ik
Jack van Raamsdonk die de teksten
schrijft en Kees Tel die de muziek
schrijft”, aldus de zanger. Inmiddels
staat Crist met zijn ‘Jouw donkere
ogen’ al tien weken in de top 5 van
de verzoekparade. Stiekem hoopt
de ‘zingende slager’ nog op een
eerste plek te komen want publiciteit
genereert optredens.

Slager Crist Coppens heeft twee passies: Zingen en PSV

Slager Crist Coppens heeft twee passies: zingen en PSV
‘De zingende slager’ uit Horst, zo
wordt Crist Coppens vaak genoemd. De
in Veldhoven geboren slager/zanger
woont samen met Lizzy en heeft twee
dochters, Angela en Kristel die op
zichzelf wonen. Eind november hoopt
Coppens voor de eerste keer opa te
worden. Of hij dan de bijnaam ‘de zingende opa’ uit Horst meekrijgt kon Crist
niet bevestigen. De zanger wil graag
zijn videoclip zien op TV Oranje, een
tv-station met alleen Nederlandstalige
muziek. Er treden bekende en onbekende muzikanten op. Mensen kunnen
via internet hun stem op Crist uitbrengen, op de clip ‘Jouw donkere ogen’.
De verzoekparade is iedere dag tussen
18.00 en 19.00 uur te zien. Stemmen
op Crist Coppens’ videoclip kan elke
dag via www.verzoekparade.nl

Zingen is een
uitlaatklep voor mij
“Weet je, muziek maken en zingen
zit in mijn bloed. Mijn familie heeft
zelfs een eigen harmonie met allemaal neven en nichten. Deze familieharmonie telt vijftig leden en de familie
heeft ook een eigen ‘Coppens lied’ dat
altijd bij familiefeesten wordt gezongen”, begint hij z’n verhaal. “Ik denk
dat iedereen in z’n leven een uitlaatklep nodig heeft en in mijn geval heb
ik er zelfs twee. Allereerst het zingen
en daarnaast PSV. Ik krijg van beide
dermate veel energie dat het echt een
lol is om te doen. Het plezier in wat je
doet vertaalt dan weer automatisch het
hele doen en laten in mijn dagelijks
leven”, aldus Crist.

Appeltjes brood
heerlijk in de nazomer
HORST • MAASBREE

Gezondheid is
belangrijker dan een
hit scoren
Maar ondanks dat zingen zijn
grote passie is en hij hoopt op een
tv-optreden, weet Crist dit te relativeren. “Ik denk dat gezondheid voor
jezelf en mensen om je heen die
je dierbaar zijn veel belangrijker is
dan welk succes in de muziekwereld
dan ook”, aldus Coppens. De zanger
realiseert zich terdege dat niet heel
Nederland op Crist Coppens zit te
wachten. “Zo werkt dat niet. Er zijn
volgens mij heel veel betere zangers
dan ik, maar ik denk wel dat ik één
van de mensen ben die er de meeste
lol aan beleeft. Dat straal ik dan
ook uit op het podium. Maar mocht
het ooit zover komen, dan komt
het maar zoals het komt. En als het
nooit komt, vind ik dat ook prima, ik
kan er mee leven”, besluit Crist het
interview.

Korting
op heel veel artikelen!
Op heel veel artikelen korting
en heel veel afgeprijsde artikelen
voordeel oplopend tot wel 50%!
o.a. heel veel potten sterk afgeprijsd,
olijfbomen 30% korting*,
rozen en Japanse esdoorns 20% korting*,
alle vissen 25% korting* en nog veel meer.
Aanbiedingen, geldig t/m 26 september 2010
*niet geldig op afgeprijsde artikelen

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

077 - 473 20 41
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HENK AARTS
Beleef het buffet!

Onbeperkt eten en drinken
voor aantrekkelijke prijzen
in een sfeervol en modern
restaurant.

Niks, strontniks
Opvallend tafereel in de Moelbaerenbos in Horst: een wc-pot, geplaatst tegen een boom. Zowel dames
als heren kunnen er hun behoefte doen. Wc-papier is er weliswaar voldoende, maar de pot stroomt over.
Nog opvallender: de verwijzing naar Rowwen Hèze. Publiciteitsstunt of vindt iemand alle aandacht voor
de jubilerende band niks, strôntniks?

Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl
Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl

Herfst...
... buffet!
vanaf

€ 7,75 p.p.

www.HenkAarts.com
Wouterstraat 36 America
077 464 04 20
06 53 18 45 34
info@henkaarts.com
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Centrum voor Jeugd en
Gezin van start
Wethouder Loes Wijnhoven van de gemeente Horst aan de Maas en Twan Jansen van de gemeente Venray
hebben op donderdag 16 september het startsein gegeven voor een nieuwe campagne met de slogan ’Loop jij ook
met een vraag rond?’. Met deze campagne wordt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor Horst aan de Maas en
Venray geïntroduceerd.
Het CJG is een centrum waar
jongeren tot 23 jaar, ouders, opvoeders maar ook professionals laagdrempelig of deskundig advies kunnen
vragen bij opvoeden of opgroeien.
Of het nu gaat om babyverzorging,
opvoeding van pubers, voeding,

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

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

T 06 41 38 96 23
Jolanda Poels
T 077 396 13 56
Lei Spreeuwenberg
T 06 20 11 92 83
Michelle van Kempen
T 06 20 04 07 25
Gé Peeters
T 077 396 13 56
E redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Advertentie
T 077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Hayke Pouwels
T 06 30 71 51 14
E hayke@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
T 077 396 13 56
E dorothe@hallohorstaandemaas.nl

gezondheid, gedrag of ontwikkeling.
Er zijn vele organisaties en professionals die ouders en jongeren kunnen
ondersteunen bij problemen of vragen,
maar vaak is het niet duidelijk waar
ze nu met hun vraag terecht kunnen.
Daarom is er vanaf nu het CJG.
De gemeenten Horst aan de
Maas en Venray hebben besloten
samen te werken aan de vorming van het CJG. Onder regie
van beide gemeenten, hebben de
GGD Limburg-Noord, Groene Kruis
Jeugdgezondheidszorg, Synthese
en MEE Noord en Midden Limburg
samengewerkt aan het ontwikkelen
van het CJG. In eerste instantie is het
CJG vooral een centraal punt waar ouders en jongeren tot 23 jaar gemakkelijk terecht kunnen voor deskundig
advies bij opvoeden en opgroeien.
Het doel van het centrum is dat
zoveel mogelijk mensen hun vraag
kunnen stellen en dat zij dat zo vroeg
mogelijk doen. Dus voordat iets een
echt probleem wordt.

Behalve het centrale punt voor
vragen over opvoeden en opgroeien
zet het CJG het komende jaar in op
een betere samenwerking tussen
organisaties die met jongeren werken
of hulp verlenen aan jongeren. Het
centrum wil ze met elkaar verbinden
en het gezamenlijk aanbod versterken en zo bijdragen aan een betere
hulpverlening aan jongeren. Het CJG
is dus geen nieuwe organisatie, maar
het is aanvullend en versterkend door
krachten te bundelen.
Het CJG is voor de gemeenten
vanaf 2011 een wettelijke verplichting. Deze verplichting is er gekomen
omdat de hulpverlening voor jongeren
en ouders nog zeker niet optimaal
te noemen is. Iedereen die vragen
heeft kan de website van het CJG
raadplegen via www.mijncjg.nl Voor
persoonlijk contact kan op werkdagen
van 9.00 tot 11.00 uur gebeld worden
met een van de consulenten van het
CJG. Het telefoonnummer is
088 3300 600 (lokaal tarief).

Advertorial

Geslaagde open dag
bij Slender You Fit
Slender You Fit blijft zich
ontwikkelen en is trots dat zij tijdens
de open dag 3 nieuwe aanwinsten
kon presenteren:
– Simply Belt: Voor een betere
verbranding bij de buik.
– Ultra VPL: Deﬁnitieve ontharing.
– Nimue huidverbeteringsproducten:
Bekend om de uitstekende
resultaten wat betreft het verminderen/vervagen van rimpels,
gezichtsplooien, pigmentvlekken,
couperose, acne, etc.
Vooral de demonstratie van Nimue
trok veel aandacht en vele klanten
hebben ter plekke de geweldige
(meteen zichtbare) resultaten
kunnen ervaren.
Vanzelfsprekend kreeg men op
de open dag ook informatie over:
– Slender You bewegingsbanken:
Geschikt voor iedereen, ook voor
mensen met medische klachten,
denk aan reuma, ﬁbromyalgie,
artritis of rug- en bekkenklachten.
– Vacutraining: Verlies van cm’s op
de juiste plaatsen (BBB)

Oostenrijkse medaille
voor Horster prins
Prins Dschero Khan, naar eigen zeggen de laatste afstammeling van
Dzjengis Khan, heeft onlangs in Oostenrijk een hoge militaire orde
ontvangen. De in Horst woonachtige prins kreeg de orde uitgereikt naar
aanleiding van het boek ’De Laatste Khan’ dat in 2009 over hem verscheen.
In aanwezigheid van 500 mensen,
waaronder de burgemeester van
Wenen en de Oostenrijkse defensieminister Norbert Darabos kreeg
Dschero Khan de ’grosse Komturkreuz’

opgespeld. De ceremonie van de
Radetzky-orde vond plaats op de
Heldenberg bij Wenen, de rustplaats
van graaf Radetzky, een belangrijk
Oostenrijks legeraanvoerder.

De Bottel behaalt 200e
Verkeersveiligheidslabel
Basisschool de Bottel uit Lottum behaalde donderdag 16 september
het Limburgs Verkeersveiligheidslabel. Het behalen van het label door
basisschool de Bottel kan een goed voorbeeld zijn voor de andere
basisscholen van het schoolbestuur Dynamiek om deze certificering, die
landelijk erkend is, ook te behalen.
Praktijk en theorie over verkeersveiligheid krijgt veel aandacht
binnen het lesprogramma van deze
school. De ouders worden geïnformeerd over de wijze waarop zij veilig
met hun kinderen op weg kunnen
gaan en bijvoorbeeld fietsvaardigheden kunnen oefenen.

Op basisschool de Bottel wordt,
in nauwe samenwerking met de
gemeente Horst aan de Maas, ruim
aandacht besteed aan een veilige
schoolomgeving. Dit certificaat is de
kroon op het werk van de verkeerscoördinator en tevens directeur van
Basisschool de Bottel, Leo Meyers.

Horster wijken
doen mee
aan Burendag 2010
Zaterdag is het nationale burendag. Daarin worden buurten en wijken
uitgedaagd om activiteiten te organiseren die het wonen in de buurt leuker
moeten maken. In Horst doen de wijken De Risselt en de Norbertuswijk
mee aan de dag.

– Mabel plus: Afslanken, huidversteviging en anti-cellulite
– Cavista Esthetica: Deﬁnitieve
vetverwijdering bij probleemzones
– Afslankproducten sanislim en
slinc (-6 tot 10 kilo per maand)
Wilt u afslanken, op een verantwoorde manier sporten en een jong
en stralend uiterlijk... en was u niet op
de open dag... bel dan voor een gratis
proeﬂes: 077 - 398 49 71 ... maak een
afspraak voor een intakegesprek:
06-33178333 of bij de schoonheidsspecialiste 06 - 33400795. Voor meer
informatie: www.slenderyouﬁt.nl
U bent van harte welkom
Weltersweide 1, 5961 EK Horst
077 - 398 49 71

De Risselt organiseert ’De Risselt
in Beweging’. Vanaf 13.30 uur staat
de buurt in het teken van sport. De
buren gaan met elkaar de strijd aan
met volleybal, tafeltennis en jeu
de boules of gaan voetballen in de
pannakooi.
Buren kunnen zelf teams maken.
Deze teams kunnen zich opgeven bij
Riny van Pol op rverrijth@planet.nl of
Van Blitterswijckstraat 20.

Norbertuswijk
brengt krant uit
De activiteiten in de
Norbertuswijk zijn verdeeld over
drie buurten. Op de hoek van de
Prinses Margrietstraat met de
Julianastraat wordt om 14.30 uur
het nieuwe plantsoen officieel
geopend. Bij het plantsoen aan

de Prinses Beatrixstraat kunnen
buurtbewoners meedoen aan cakebakwedstrijden en genieten van
muziek. Op het Rubensplein wordt
om 14.15 uur de Norbertuskrant
aangeboden aan wethouder Ger van
Rensch die de buurt bezoekt in het
kader van de Kijk in de Wijk-dag van
Wonen Horst.
De Norbertuskrant is het
resultaat van vijf bijeenkomsten van
buurtbewoners die vorig jaar werden
gehouden.
Tijdens de avonden konden
bewoners zich uitspreken over
de leefbaarheid, inrichting en
voorzieningen in hun wijk. De krant
is inmiddels bij de inwoners van de
wijk bezorgd.
Meer informatie over de
burendag en de krant is te vinden op
www.norbertuswijk.nl

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

Voor al uw bouw support
Pieter Belsstraat 20a - Horst
Mob. 06-24229358 - Tel. 077-8508890
www.john-hendrix.nl

Voor al uw elektrotechnische installatie werkzaamheden!
Ruud Verhaegh • Middelreuvelt 15, 5971 DE Grubbenvorst
Telefoon 06-15 01 25 29 • www.verhaegh-co.nl
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Opening belevingstuin
Zorgcentrum La Providence
Zorgcentrum La Providence uit Grubbenvorst ontving vorig jaar 25.000 euro van het Maashorstfonds voor het
realiseren van een belevingstuin voor dementerende ouderen. De speciaal aangelegde tuin maakt het voor
dementerende ouderen mogelijk om zelfstandig op een veilige manier een wandeling te maken. In de belevingstuin gaat het vooral om zintuiglijke elementen: het voelen, ruiken en zien van onder andere planten en kruiden.
De tuin wordt vrijdag 1 oktober officieel geopend. Zaterdag 2 oktober is er een open dag voor iedereen die een
kijkje wil komen nemen in de tuin.

Scnitzelmenu


95

7,

Kijkt u ook eens op
www.hethukske.nl

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ). Zorgcentrum La Providence is
een onderneming die in de vier jaar
dat ze zelfstandig zijn, onvoldoende
reserves heeft kunnen opbouwen om
dergelijke voorzieningen te kunnen financieren. Daarom is besloten
om Steunstichting Familieraad La
Providence op te richten. Een stichting
die zich onder andere bezighoudt met
het aanwenden van financiële middelen om dergelijke projecten te kunnen
realiseren.
De belevingstuin is pas helemaal
af als ook de laatste fase gerealiseerd is. Zo wil het zorgcentrum op
verschillende plaatsen tuinverlichting
aanbrengen en zitbanken aanschaffen
en plaatsen en er komen de eerdergenoemde volière, groentebakken
op rolstoelhoogte, uitbreiding van
terrasmeubilair en een tuinhuisje
voor het opbergen van onderhoudsmaterialen en terrasmeubels. Ook
wordt nog onderzocht of het mogelijk
is een gedeelte van het tuinterras
te overkappen. “Dan kunnen dementerende bewoners tijdens alle
jaargetijden van de veranderingen in
de tuin genieten. Een belevingstuin
laat alle seizoenwisselingen zien met

kleuren en geuren. Dit zorgt ervoor
dat onze bewoners de seizoenen
kunnen beleven met hun zintuigen
en dat werkt beter dan het ophangen
van de allermooiste seizoenenkalender”, aldus projectleider Smedts.
Op dit moment is de tuin nog alleen
toegankelijk voor de dementerende
bewoners en hun bezoekers van La
Providence. “Op het moment dat we
de veiligheid kunnen waarborgen via
een extra ingang, is het ook mogelijk
dat overige bewoners en bezoekers en
mensen uit Grubbenvorst gebruik kunnen maken van deze belevingstuin”,
zegt Smedts.
Vrijdag 1 oktober vindt de officiële
opening plaats. De dag begint om
09.30 uur met een heilige mis waarna
de tuin ingezegend wordt. Om 16.15
uur wordt vindt de officiële openingshandeling plaats. Namens de gemeente Horst aan de Maas is wethouder
Birgit op de Laak aanwezig. Zaterdag
2 oktober is de tuin toegankelijk voor
iedereen van 14.00 tot 17.00 uur. De
entree bedraagt op zaterdag 3,50 euro
waarvoor men een kopje koffie krijgt
met een stuk cake. Het entreebewijs is
tevens een lot voor een grote tombola
die op zaterdag gehouden wordt.

Horst Tegen Kanker levert ruim
135.000 euro op
Horst tegen Kanker heeft 135.103 euro opgehaald voor KWF Kankerbestrijding. Dit maakte de organisatie aan
het einde van de sponsoravond op maandag 20 september bekend. De afsluitende avond van Horst Tegen Kanker
werd door ruim 350 mensen bezocht.
Door het grote succes en het
enthousiasme onder de vele vrijwilligers krijgt het initiatief een blijvend vervolg. Dit betekent dat er een
stichting Horst Tegen Kanker wordt
opgericht die elk jaar een evenement
organiseert om geld op te halen voor
KWF Kankerbestrijding. Iedereen die
een actie in de gemeente Horst aan

de Maas organiseert om geld op te
halen voor het KWF kan terecht op de
website www.horsttegenkanker.nl
Horst Tegen Kanker is ontstaan uit
een initiatief van Rabobank Maashorst.
Enkele medewerkers deden dit jaar
mee aan de actie Alpe d’HuZes. Dit is
een actie waarbij fietsers, alleen of in
een team, geld bijeen fietsen waarmee

zij een bijdrage leveren aan de strijd
tegen de gevolgen van kanker. Op één
dag wordt minstens zes maal de legendarische Alpe d’Huez beklommen.
Om de donateurs te bedanken
voor hun bijdrage werd deze sponsoravond georganiseerd. De avond werd
dankzij de kosteloze medewerking
van vele bedrijven mogelijk gemaakt.

3D TV’S

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Er is sinds februari 2010 in en aan
de tuin gewerkt. John Smedts, projectleider van het in 2008 opgestarte
project Leefbaarheid La Providence is
een tevreden man. “We zijn nu verlost
van de onverharde paden en obstakels
die toen in de tuin aanwezig waren”,
aldus Smedts. De tuin is opgedeeld in
een aantal verschillende elementen.
Er is een groot terrasgedeelte, een
bloempluktuin, er groeien appels,
kruiden, en er staan groentebakken.
Ook is er een Frans hofje met platanen
en zitbanken. De belevingstuin heeft
een waterpartij die vogels aantrekt om
te drinken. Er zijn broedkastjes voor
vogels en vlinderhokjes opgehangen.
De tuin is voor tweederde af en
een gedeelte is gereserveerd voor
een volière, die tevens dienst zal
gaan doen als verblijf voor kleindieren
als kippen en konijnen. Een andere
plek is bestemd voor kruiden- en
groentebakken op rolstoelhoogte waar
bewoners en bezoekers zelf mee aan
de slag kunnen. Om ook de laatste
fase van de belevingstuin te kunnen
invullen, is geld nodig en dat is er
momenteel niet. Een project als het
realiseren van een belevingstuin wordt
financieel niet gedekt uit de reguliere

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Truus Kempen en John Smedts zijn nauw betrokken bij de belevingstuin.
Op de voorgrond mevr. Muijsers bewoonster van Zorgcentrum La Providence
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Ontdek TerugBlik. Ruim 5.000 titels
2e hands boeken!
Veemarkt 7a, Horst. www.terugblik.net
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.

zusje van Kim en Floor,
dochter van:
Luus van Kempen &
Bianca van den Berg
Houthuizerweg 17, 5973 RE Lottum

Gezocht: Wij zijn in het bezit van een
paardenhaam met daarop de tekst:
Voerman Janssen Horst. Wij zouden het
leuk vinden als we in contact kunnen
komen met de eerste eigenaar of
familie hiervan. Reacties graag mailen
naar: wgengels@onsbrabantnet.nl of
telefonisch: 0492-463623.
Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Appels zelf plukken
0,25 euro per kilo. Elstar en andere
Van Lankveld Tienrayseweg 2 Meerlo
06- 53 130 132
Loods te huur
Te huur in Horst omheinde loods
120 tot 180 m2, deurhoogte ca. 4 mtr.
Tel. 06-25050604
Alle Potten, Betonbeelden en cadeau
artikelen 50% KORTING
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat
41, Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06-22 67 65 05

Uniek meubilair op Horster
basisschool
Openbare basisschool De Weisterbeek in het centrum van Horst is vorig schooljaar flink gerenoveerd. Onderdeel
van de vernieuwing is het unieke meubilair met de naam Klassehout.

HORTENSIA’S (130 soorten)
Buxus € 0,50, Laurier v.a. € 1,50,
Coniferen v.a. € 2,00, Taxus, bijz. vaste
planten, heesters en grassen.
Hosta’s nu 3 voor € 5,00.
U kunt nu al uw bomen bestellen, zie
onze website: www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg, Maasbree.
Open zaterdag van 9.30 - 16.30 uur of
bel: 06-40327108 / 077-4653283
Steigerhout en Teakhout meubels
voor binnen en buiten.
Blaktweg 69, Melderslo. 06-51 93 18 38
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Te Koop: Potchrysant + planten
Nu weer leverbaar Potchrysant/
Bolchrysant, Buxusplantjes , Pyramides,
Tuinrozen, Heideplanten Veenweg 5A
America
Verloren groen speelgoedeendje
met opdruk “funny duck”
Op maandag 20 september
omstreeks 17.00 uur
onderweg van Blauwververstraat
via Noordsingel naar Zegersstraat.
Tel. nr. 398 58 42
Valise atelier & natuur.
Workshops bijzondere sfeervolle
herfstobjecten in oktober
Het adres voor creatieve en gezellige
uitjes voor groepen
www.valise.nl info@valise.nl
06 12 69 79 35

De kinderen vanaf groep 3 van
De Weisterbeek zitten aan zogenaamde
hoogwerkers. De tafels en stoelen zijn
allemaal van dezelfde hoogte. Door het
aan de stoel bevestigde voetenplankje
zitten kinderen ergonomisch verantwoord achter hun tafel. Tussen twee
tafels staat een trolley, waarin alle
spulletjes van de kinderen liggen.
Directeur Jos Gubbels: “De trolley
levert veel tijdwinst op. Kinderen
wisselen een keer of vijf per dag van
materiaal. Doordat de spullen niet meer
uitgedeeld hoeven te worden, maar

meteen uit de trolley gepakt kunnen
worden, win je een kleine drie minuten
per keer. Dat is een winst van een
kwartier per dag zuivere leertijd.” Dat is
slechts één van de voordelen. Andere
voordelen van de hoogwerkers zijn de
betere werkhouding van de kinderen,
de rustigere leeromgeving doordat elke
groep dezelfde tafelhoogte heeft en
de afgenomen fysieke belasting voor
de leerkracht doordat die zich minder
hoeft te buigen.
Gubbels is razend enthousiast:
“Er zijn nog maar een kleine tien scho-

len die dit unieke meubilair hebben.
Ik voorspel een grote vlucht. We hebben een aantal methodes vernieuwd
en binnenkort krijgen we ook nog
touchscreens, zodat de school helemaal
klaar is voor de toekomst.”
Openbare basisschool
De Weisterbeek telt ruim driehonderd leerlingen. Komende maandag,
27 september, houdt de school een inloopavond voor iedereen die geïnteresseerd is in de verbouwde school en het
nieuwe meubilair. De avond begint om
half zeven en eindigt om acht uur.

Succesvolle collecte Prinses
Beatrix Fonds
mooi
haar

Steenstraat 12, Horst
T 077 398 64 66

SCOOT SERVICE NEDERLAND
Scoot Service Nederland levert diverse modellen vaste en
opvouwbare scootmobielen tegen zeer scherpe prijzen.
Kom eens naar de showroom om te kijken
welk model het beste bij u past.
Woensdag t/m vrijdag geopend
van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Zaterdag geopend
van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Ook eventueel op afspraak.

De collecte voor het Prinses
Beatrix Fonds heeft in 2010 een
record opgeleverd: 4.001 euro. In
2009 bedroeg het totaalbedrag

3.636 euro. Dus dat is dit jaar 365
euro meer en dit is volgens de
organisatie een prima resultaat van
de zestig collectanten.

Volgend jaar wordt zeer waarschijnlijk een gezamenlijke collecte
gehouden van alle landelijke goede
doelen die in Horst collecteren.

Duurzame prijzen voor
winnaars fotopuzzelwedstrijd
Op vrijdag 17 september 2010 reikte wethouder van Rensch van de gemeente Horst aan de Maas aan drie
gelukkige winnaars een duurzaam geproduceerde prijs uit in de bibliotheek van Horst. De winnaars bezochten de
Afrikadag in juni, een initiatief van de stichting BE-One.

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Hoebertweg 4a, 5966 ND America • 06-15150505
www.scootservicenederland.nl • john@suncom.nl

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

www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl

Francine Thielen: stichting Leef op Safe Horst aan de Maas, Kees van Lent: stichting BE-One,
Agnes Achten: prijswinnares, Hanni ten Brink: stichting Leef op Safe Horst aan de Maas,
Michael Coenders: prijswinnaar, Ger van Rensch: wethouder gemeente Horst aan de Maas,
Shilen Mujcic: prijswinnares en Marianne van Leth: directrice bibliotheek Horst
De winnaars deden op de
Afrikadag mee aan een fotopuzzelwedstrijd waarbij elf adressen in Horst
aan de Maas getoond werden waar

het er duurzaam aan toe gaat. Op deze
adressen wordt drank en voedingsproducten aangeboden die voorzien zijn
van het Max Havelaar keurmerk, de

garantie voor een duurzaam geproduceerd product. De fotopuzzelwedstrijd
werd georganiseerd door de stichting
Leef op Safe Horst aan de Maas.
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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.

Peter Berghs
Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

Nu het voetbalseizoen weer is begonnen, zoek ik mijn kandidaat om te
‘Plukken’ eens niet op straat maar op het voetbalveld. Daar waar kinderen
voetballen zijn ook ouders, dus op naar sportpark de Broekberg in Wanssum
waar de jeugd van Meerlo voetbalt. Hier tref ik Peter Berghs die deze week
‘Geplukt’ wordt.

Vanaf deze week stellen
chefkok Pawel Skladnik en
souschefkok Esli Vencent van het
Parkhotel wekelijks een recept
samen met goede en eerlijke
producten die onder andere uit
de eigen regio komen. Hiermee
maakt u de heerlijkste gerechten die het beste van de
ingrediënten naar boven halen.

Gerookte
zalmmousse
Benodigdheden:
400 gram gerookte zalm
900 gram visfond
38 gram gelatine
1 liter ongezoete room
Bereiding:
· Klop de slagroom tot yoghurtdikte;
· kook de zalm in de visfond en hak
deze massa fijn;
· zeef de zalm massa;
· los de gelatine op in de visfond;
· koel de massa tot dat die hangend
begint te worden;
· spatel de helft van de room erdoor
tot een gladde massa ontstaat en
roer daarna de tweede helft
erdoor;
· eventueel op smaak brengen met
peper en zout.

Bloem & zo
Voor al uw bloemwerk!
St. Odastraat 16a Melderslo
tel. 077 3987069

Informeer eens naar
de nieuwe workshops!

DE 3VROUWEN

Meerlonaar Peter Berghs (41) is
gehuwd met Silvia (38) en samen hebben ze drie jongens. Jeroen is de oudste
en wordt bijna tien. Martijn is 8 jaar
oud en de jongste is de 6-jarige Niels.
Peter woont vrijwel zijn gehele leven
in Meerlo en werkt als teammanager
bij Enexis in Maasbree. “Op de afdeling
Onderhoud & Storingen Electro. Samen
met mijn mensen zorg ik ervoor dat in
Noord- en Midden-Limburg de lamp
blijft branden”, begint hij zijn verhaal.
Aan hobby’s heeft Peter geen
gebrek. Hij is lid van voetbalvereniging

PUZZEL
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HALLO van afgelopen week: Troy 24-hours Coaster Challenge groot succes

Vèr-en-tweentig oor achtbane stelletje flappe,
In deen snelle Troy daat ziën gen grappe.
Mit Johan Vlemminx d’r beej,
Man wát dochte geej,
Gen woonder dát d’r misselik oet dát ding moste stappe!

1, 2, 3

Voordeel!

2
3

7

Lever de bo
nnen in
en haal uw
voordeel
bij de Echte
Bakker!

1 Appelﬂap
(max. 5 stuks)

€

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Oplossing vorige week:
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RIX LIMERICK
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soms wel handig zijn maar die liggen
al in Wanssum en Tienray”, zegt hij
hardop nadenkend. Het mooiste plekje
van Meerlo vindt hij dát deel van het
Pieterpad, dat langs het Kasteelke en
de Molenbeek naar de St. Goarkapel
loopt. Op de vraag zijn echtgenote te
omschrijven zegt Peter het volgende:
“Silvia is al jaren mijn vriendin en
echtgenote, zij is lief en zorgzaam.
We voelen elkaar feilloos aan en hebben veel lol met onze jongens. Silvia is
verpleegkundige bij Buurtzorg Venray
en is thuis de steunpilaar in haar ‘mannengezin’. Zij is de regelaar/planner
waar menig bedrijf jaloers op zou zijn.”
Peter Berghs verlegt ook soms zijn
grenzen. Of dat nu een Kennedymars
uitlopen is, een week in ‘Ut Glaze Hoes’
zitten of de ‘Ride For the Roses’ fietsen.
Af en toe heeft hij zo’n prikkel nodig en
dat zijn voor hem dan ook onvergetelijke momenten. Maar de mooiste momenten waren zijn huwelijksdag en de
geboortes van zijn drie kinderen besluit
hij het interview. Mijn notitieboekje
is bijna vol dus probeer ik de uitslag
van de voetbalwedstrijd waarin Peter‘s
zoon Martijn speelt te onthouden; 3-2
meen ik. Eigenlijk een thuis- en uitoverwinning bedenk ik me. Want Meerlo
(S.V. United) voetbalt op drie locaties:
Sportpark Bergsbos in Meerlo, de
Broekberg in Wanssum en op Sportpark
’t Hoogveld in Blitterswijck. Maar goed
dat Peter zijn Silvia heeft, want die
weet wat plannen is.

Kwarkbolletjes
5 stuks

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.

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

SV United, net als zijn drie zoons.
Van de middelste, Martijn, die in de
F1 speelt, is hij leider. Peter voetbalt
zelf bij de veteranen van Meerlo/
Blitterswijck. “Ik ben zo’n beetje de
hele zaterdag op de Limburgse velden
te vinden. ’s Morgens bij de jeugd en
’s middags ga ik zelf de wei in”, aldus
de voetballer. Naast voetbal fietst hij
veel. ‘s Zomers op een racefiets en in
de andere jaargetijden op een mountainbike. Bij Omroep Reindonk houdt de
Meerlonaar zich bezig met de techniekgroep en presenteert hij nog regelmatig

radioprogramma’s. Als er dan nog tijd
over is gaat hij graag op vakantie en
trekt met de ‘sleurhut’ Europa in. “O ja,
en ik zit, volgens mijn vrouw, te vaak
aan de computer. Websites bouwen en
beheren en wat plaren met filmpjes
en muziekjes”, aldus Peter. Met zoveel
hobby’s omhanden heeft hij niet veel
tijd om uit te gaan. “Dat klopt, kroegen
en discotheken zie ik de laatste jaren
niet zo veel meer. Alleen tijdens de
derde helft na het voetballen. Maar ik
ben wel met carnaval, kermis en oud
op nieuw regelmatig in de dorpskroegen te vinden”, zegt hij aanvullend.
De Meerlonaar maakt deel uit van
een hechte vriendenclub. “Vrienden
zijn enorm belangrijk. Natuurlijk zijn
mijn familie en collega’s me ook erg
dierbaar, maar onze vriendengroep is
heel hecht. Wij vormen met tien stellen
en alle 31 kinderen vriendengroep
‘de Bierdopkes’. Een vriendschap die
voor het grootste deel al vanaf de
kleuterschool bestaat. We ondernemen
nog steeds allerlei activiteiten en zijn
bijvoorbeeld rond carnaval actief met
een carnavalswagen en een Meerlose
Schlager”, verduidelijkt hij.
Peter woont graag in Meerlo omdat
het dorp volgens hem net groot genoeg is om alle basisvoorzieningen en
verenigingen in huis te hebben. “Wel
zou ik graag één centraal sportpark
willen want nu speelt Meerlo op drie
verschillende sportaccommodaties.
Ook zou een iets grotere supermarkt
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HILTHO

Bezoek ons ook op de HILTHO
standnummer B3.56
Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree
Telefoon 077-4651794

www.haardstede.nl

.1 4
lth o op sta nd nu mm er G1
Be zo ek on s tij de ns de Hi
Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

Twaalfde editie
consumenten- en bedrijvenbeurs in Horst

Volop entertainment
tijdens Hiltho 2010

Onder de noemer ’ontdek nieuwe dingen, ontmoet nieuwe mensen’ gaat vrijdag 1 oktober de paviljoenbeurs
Hiltho weer van start. Het vierjaarlijkse evenement wordt dit jaar voor de twaalfde keer georganiseerd en duurt tot
en met woensdag 6 oktober.

Bezoek ons
tijdens de Hiltho
op stand B 2.28

s i e r a d e n

SwartWit Kleurrijk Wonen en Steyl sieraden:
Kleurrijk en Stijlvol samen op de Hiltho! Stand B1-11

Het beurscomplex tijdens de vorige editie. Foto: Depro Beurzen
De beurs staat net zoals afgelopen edities ook dit jaar weer op
Kasteelpark Ter Horst. In totaal heeft
het een oppervlakte van 20.000
vierkante meter, waar een heel tentendorp wordt gebouwd. De bomenrij
in het park zijn dit jaar onderdeel van
een grote binnentuin in de centrale
hal. Van daaruit kan de bezoeker vier
richtingen op.
Op de Hiltho staan lokale bedrijven die hun producten en diensten
laten zien aan consumenten en
bedrijven. De bedrijven komen uit
sectoren die variëren van bouw en
huisinrichting tot consumentenelektronica en van huishoudelijke
artikelen en eten tot domotica en
bedrijfsautomatisering. Ook zijn een
aantal overheids- en semi-overheidsinstellingen vertegenwoordigd op de
beurs, zoals de provincie, de gemeentes Horst aan de Maas en Venray en
politie en brandweer. Ook de Floriade
2012 presenteert zich dit jaar in het
kasteelpark.
Natuurlijk is ook HALLO Horst
aan de Maas vertegenwoordigd op
de paviljoenbeurs. Op de beursvloer

kunnen nietsvermoedende bezoekers
zomaar worden ’geplukt’.
Volgens Marco Delissen van
organisator Depro Beurzen zijn alle
ingrediënten voor een gezellige
middag of avond uit aanwezig. “Er is
volop informatie, inspiratie en advies
te krijgen op veler gebied. En leuke
koopjes en aanbiedingen ontbreken
natuurlijk niet.”

Informatie, inspiratie
en advies
op veler gebied
De organisatie en bedrijven doen
er alles aan om er geen statige beurs
van te maken. Bezoekers kunnen
er allerlei zaken zien, proberen en
proeven en kunnen deelnemen aan
workshops. Ook worden er kookdemonstraties gegeven en is het mogelijk om als bezoeker je gezondheid te
laten testen. Verder is er een beursrestaurant en wordt er gezorgd voor
een entertainmentprogramma. Hierbij
heeft Delissen ook aan de kinderen
gedacht. Voor kinderen is er een

beurspuzzel, waarmee familiebrunches te winnen zijn. Verder kunnen zij
onder begeleiding klimmen in echte
bomen of op een springkussen. Op
zaterdag- en woensdagmiddag is er
een gratis theatervoorstelling ‘Tante
Tula’s Kruidenleerschool’. Delissen:
“Tante Tula geeft op magische wijze
les over de natuur en al haar natuurlijke krachten. Een kruidig brouwseltje
daar, een natuurlijk mengseltje hier.
Tante Tula zorgt voor veel Tover-kookplezier.” Kinderopvangorganisatie
Spring biedt gedurende de beurs
professionele kinderopvang voor
kinderen van 3 tot 9 jaar.
De beurs is dagelijks geopend
van 13.30 tot 22.30 uur. Het entertainment gaat door tot 24.00 uur.
Op zondag is het paviljoen open
van 11.00 tot 18.00 uur en stopt het
entertainment om 21.00 uur. De toegang is 7,50 euro per persoon vanaf
14 jaar. Voor 65+ is de normale entreeprijs 6,50 euro; op vrijdagmiddag,
dinsdagmiddag en woensdagmiddag
bedraagt deze 5,50 euro.
Meer informatie is te vinden op
www.hiltho.nl
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Bijzondere stands uitgelicht

Live cooking en natuurbegraven op Hiltho
Net als bij voorgaande edities van paviljoenbeurs Hiltho zijn er bedrijven en organisaties die iets bijzonders
doen om eruit te springen. Zo plaatst de brandweer een complete woonkamer op de beurs. Met rookeffecten en
dergelijke kunnen bezoekers zelf ervaren hoe het is om in een brandend huis te zitten en te zien welke zaken
belangrijk zijn om brand te voorkomen. Maar er is meer. Daarom heeft HALLO nog een aantal bijzondere beursdeelnemers eruit gepikt.

Live cooking
in megakeuken

en levensopvattingen. Toch blijft het
een vreemd gezicht, een begraafplaats
op een consumentenbeurs. Peterink
ziet dat anders. “We willen iedereen
kennis laten maken met de eerste
natuurbegraafplaats waar natuurbeheer
en natuurbegraven hand in hand gaan.
Voor veel mensen is de mogelijkheid
van een natuurgraf nog nieuw”, aldus
de eigenaar van Weverslo. Op de stand
van de natuurbegraafplaats kunnen
bezoekers hun kennis van natuurbegraven testen.

Een van de eyecatchers op de beurs
moet de stand van keuken- en sanitairbedrijf Henk Bovee uit Horst worden.
Het bedrijf is gespecialiseerd in het
plaatsen van badkamers en keukens en
gaat een van die keukens monteren op
de Hiltho. En het wordt geen kleintje, want de keuken wordt meer dan
acht meter lang. Die meters worden
gebruikt voor ’live cooking’. Tijdens de
hele beurs zijn koks in de keuken aan
het werk en maken diverse gerechten
klaar. Bezoekers kunnen gratis proeven
van deze lekkernijen. Naast deze megakeuken, plaatst Bovee nog een aantal
Het is al jaren een goed gebruik
bescheidener modellen en een luxe
op de paviljoenbeurs dat ondernemers
badkamer.
samen voor de invulling van een hal
gaan zorgen. Vaste prik is de aanwezigheid van de ondernemers uit Sevenum
die al jaren een eigen paviljoen hebben. Alles in dat paviljoen draait om
een centraal thema. “Dit jaar blijven we
met ons thema bij de basis: Sevenum,
van vele markten thuis”, vertelt Koos
Van veel bedrijven kun je min of
Siebers van Fixet in Sevenum. “We
meer verwachten dat ze een plekje
proberen een beeld te creëren van een
op de Hiltho hebben. Bekende namen
Sevenumse markt, waarin te midden
die eigenlijk niet mogen ontbreken.
Er staan echter ook verrassende ’vreem- van de marktkramen een gezellig terras
de eenden’ op de beurs. Een daarvan is onder de bomen tevoorschijn komt. In
de marktkramen presenteren de ondernatuurbegraafplaats Weverslo in Heide
nemers hun ’waar’ zoals kasten, vloebij Venray. De begraafplaats ligt op
ren, deuren, fietsen, kantoormeubels,
het landgoed met dezelfde naam en
tenten, kleding, aanleg tuin en planten,
sinds juni kunnen mensen er worden
begraven. Eigenaar Gé Peterink legt uit: huisdierbenodigdheden en natuurlijk eten en drinken. We zijn dus van
“Het bijzondere is dat er veel ruimte
vele markten thuis”, vertelt Siebers.
en vrijheid is om zelf een grafplek in
de vrije natuur te kiezen. Natuurbeheer Bezoekers kunnen gebruik maken van
aanbiedingen en met de gezamenlijke
en natuurbegraven gaan hier hand
flyer kunnen bezoekers nog korting
in hand. Zo blijft een prachtig natuurkrijgen in de aangesloten winkels.
gebied in stand en ontstaat er tegelijk
“Nog steeds geldt ’op de markt is de
een unieke begraafplaats. Door het
gulden een daalder waard’”, aldus Koos
planten van jonge gedenkbomen bij
graven blijft het bos zich ook verjongen. Siebers.
Daardoor ontstaat er een zeer gevarieerde natuur voor flora en fauna”, aldus
Peterink. De natuurbegraafplaats is er
voor mensen van alle culturen, religies

Van vele markten
thuis

Voor veel mensen
is natuurbegraven
nieuw

Vorige keer
goed bevallen

Bezoek ons
op de
Hiltho!

Voor ondernemers uit de regio
Meerlo-Wanssum is het de tweede keer
dat ze op de Hiltho gezamenlijk vertegenwoordigd zijn. Volgens Rob Dekkers
van Dekkers Tweewielers uit Wanssum
was het de vorige keer goed bevallen:
“Na een kleine inventarisatieronde
wisten we direct dat we dit jaar weer
een hal vol kregen met enthousiaste
ondernemers.”
Omdat de gemeente MeerloWanssum niet meer bestaat, zijn de
deelnemende bedrijven nu gebundeld
onder MKB Grens en Maas. Daardoor
zullen er nu ook bedrijven van de
andere kant van de Maas uit Well en
Wellerlooi aanwezig zijn. Maar volgens
Dekkers komt nog steeds het grootste gedeelte van de ondernemers
uit de voormalige gemeente MeerloWanssum.
Dekkers: “We hebben er voor gekozen om allemaal dezelfde uitstraling
aan te nemen in de hal met allemaal
dezelfde vloerbedekking en dezelfde
achterwanden. We kiezen ook niet voor
de bekende beurshokjes maar houden
een gezellige open sfeer aan in de hal
zonder frieslijsten.” In de hal komt een
terras van lokale ondernemers waar
bezoekers een hapje en een drankje
kunnen nuttigen.
Net als tijdens de vorige editie
wordt het geheel weer aan elkaar
gepraat door spreker Vic Timmermans
die ook de acties van de bedrijven aan
het publiek bekend maakt. Bij een van
die acties kunnen bezoekers met een
vliegtuig gooien op een wand met
daarop de regio waar de ondernemers
uit de hal gevestigd zijn. “Iedereen die
meedoet aan deze actie maakt kans op
een reischeque ter waarde van 1.000
euro. De mensen die raak gooien door
de gaten, maken ook nog kans op een
ballonvaart voor twee personen”, aldus
Dekkers. De ondernemers hebben voor
meer informatie een website ingericht
met de toepasselijke naam
www.vliegtuiggooien.nl

Spring Kinderopvang is een regionale organisatie die
professionele opvang biedt aan kinderen van 0 tot
13 jaar. Wekelijks bieden wij opvang aan duizenden
kinderen op 110 locaties in Noord-Limburg en OostBrabant. Spring heeft kinderdagverblijven, centra
voor buitenschoolse en tussenschoolse opvang,
peuterspeelzalen en een eigen
gastouderbureau.

Gratis professionele
kinderopvang op de Hiltho!

•
•
•
•
•

Dagopvang
Tussenschoolse
opvang
Buitenschoolse
opvang
Gastouderopvang
Peuterspeelzalen

Uw kind(eren) met een gerust hart achterlaten om zelf even de beurs te bezoeken?
Dat kan! Voor kinderen van 3 tot 9 jaar verzorgt
Spring Kinderopvang één uur gratis opvang.
Bovendien organiseren onze professionele medewerksters leuke
activiteiten voor de kinderen.
T
E
I

088 2088 200

info@spring-kinderopvang.nl

www.spring-kinderopvang.nl

Wilt u meer weten over de kleurrijke kinderopvang en de locaties
van Spring, kom dan langs in onze stand op de Hiltho. We vertellen
u graag meer!

Cor Janssen marketing
Leveren producten van
magneetsieraden met krachtige meerwaarde.
Wegens enorme belangstelling in onze producten en de steeds
groter wordende aandacht voor een gezond en comfortabel leven,
zoeken wij met spoed nieuwe zakelijke collega`s
Wij verzorgen ook Homeparty`s
Bij mensen thuis en ook voor verenigingen
www. cor.marketing.energetix.tv

Sparrendreef 12 – 107
5807 EK Oostrum
Contact: Cor 06-53182696
E-mail: hobby.c@tiscali.nl

Neem tijd
voor jeZelf!

• Rebalancing®

• Ontspanningsmassage
• Reiki
• Bloesem remedie
• Workshops/Cursussen

Hilt
ho
stan
d nr
.
B3.4
3

Praktijk voor bewustwording & lichaamswerk

T. 06-44498935 b.g.g. 077-4653648 • I. www.rebalancing-limburg.nl

Weijs & Hooft

Opleidingen VOF
Cursusaanbod

• AED • BHV • EHBO • Eerste hulp bij kinderen
• Kinderreanimatie • Reanimatie
Ger Weijs
Instructeur
T 06-20223913

Maud Hooft
Instructeur
T 06-22997878

Gastendonkstraat 40
5961 JX Horst
info@weijshooft.nl
www.weijshooft.nl

Bezoek ons ook op de HILTHO
standnummer 03.59
Tevens kunt
u dagelijks kans
maken op een radiografisch bestuurbare
helikopter.

Diverse beursaanbiedingen!

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

Van de Lisdonk viert 80-jarig bestaan
Installatiebedrijf J. van de Lisdonk uit Melderslo bestaat dit jaar 80 jaar. Reden voor een feestje, maar niet met
een receptie en een dure feestavond. Eigenaar Johan van de Lisdonk wil het liever vieren met zijn favoriete tijdsbesteding, voetbalclub RKSV Melderslo. Daarom werd het installatiebedrijf zondag gepresenteerd als de nieuwe
hoofdsponsor van de club.

Johan van de Lisdonk met het eerste elftal van RKSV Melderslo
Van de Lisdonk is een echt familiebedrijf dat al in 1930 is opgestart
door Grad van de Lisdonk, de opa van
Johan. Hij begon een smederij die in de
loop der jaren werd uitgebreid met een
woning, een winkel voor huishoudelijke
artikelen en fietsen. In 1956 kwam zoon

Cor in de zaak en toen in de jaren zestig
bij Slochteren aardgas werd gevonden,
besloot Cor zijn gas- en watertechnische
diploma’s te gaan halen. Hij startte
met het installatiewerk. Vanaf 1990
werd hij geholpen door zijn zoon Johan
die inmiddels de zaak helemaal heeft

overgenomen. De winkel en fietsen zijn
nog even gebleven, maar omdat Johan
zich helemaal wilde toeleggen op het
sanitair en de nieuwste vormen van
verwarmen, is hij daarmee gestopt.
Niet alleen de kernactiviteiten
van het bedrijf zijn de laatste jaren

veranderd, ook de wensen van de
klanten op het gebied van verwarming,
water en sanitair zijn anders dan in de
jaren dat Johan begon bij het bedrijf.
“Mensen willen meer comfort, luxe en
meer design”, legt Van de Lisdonk uit.
“Mensen willen meer relaxen thuis met
bijvoorbeeld een bubbelbad of stoomcabine. Ik heb net een badkamermeubel verkocht met bladgoud erop. Bij de
groothandel hadden ze die vraag nog
nooit gehad, maar het bestaat wel. De
klant wil een badkamer in de stijl van
gokstad Las Vegas hebben, alles bling
bling.” Ook op het gebied van duurzame energie komen er steeds meer
vragen van klanten. “Wij plaatsen een
stuk of vijf zonnepanelen per jaar en er
is ook veel vraag naar warmtepompen.
Helaas als klanten de prijs daarvan
horen, haken er veel af”, aldus Van de
Lisdonk. Hij vindt dat de overheid het
gebruik van duurzame technieken meer
zou moeten stimuleren met subsidies.
Het 80-jarige bestaan van het bedrijf wordt gevierd met een nieuw logo
voor Van de Lisdonk en een nieuwe
slogan ’water, warmte en comfort’.
“Het oude logo is 15 jaar geleden ontworpen door Jack Poels, maar inmiddels
is het verouderd. Het nieuwe logo heeft
frisse kleuren die uitstralen dat we nu
tachtig jaar bestaan en op naar de honderd jaar gaan”, aldus Van de Lisdonk.

Met de komst van het nieuwe logo
komen er ook nieuwe tenue’s voor
het eerste elftal van RKSV Melderslo.
De band met de voetbalclub is sterk.
Bijna iedere dag is de familie Van de
Lisdonk op het voetbalveld te vinden.
Is Johan niet zelf aan het voetballen
bij de veteranen, dan zijn de kinderen
wel aan het trainen of voetballen.
“We hebben nog net niet de caravan bij
het voetbalveld staan”, lacht Johan van
de Lisdonk. Het is dan ook niet geheel
verwonderlijk dat hij afgelopen zondag
werd gepresenteerd als de nieuwe
hoofdsponsor van de club.
In het kader van de onthulling van
de nieuwe hoofdsponsor werd op het
veld van RKSV Melderslo een nieuw
scorebord onthuld en werden er allerlei
voetbalspellen georganiseerd voor de
kinderen en volwassenen uit Melderslo.
Zo’n 400 belangstellenden waren op
de feestelijkheden afgekomen. Van dat
aantal stond ook de tegenstander van
het eerste elftal versteld. De verbazing
werd nog groter toen Johan zelf met
een nieuw beletterde bus van zijn
bedrijf het veld op kwam gereden.
“Iedereen dacht dat daar rode en
blauwe ballonnen uit zouden komen,
maar het hele eerste elftal sprong eruit
in hun nieuwe tenue’s. Dat was wel een
mooi gezicht”, vertelt Van de Lisdonk.

voor...

na reparatie

Nieuw in Horst: Caravan- en Camper Repair
l
l
l
l

beschadigingen herstellen zonder zijwand vervanging
caravan/camper blijft dus origineel
geen kans op vochtschade
alle structuren en kleuren kunnen hersteld worden

Autoschade Maashorst ook voor:
l
l
l
l
l

alle schades aan auto of lichte bedrijfswagen
industrieel spuitwerk
Focwa Eurogarant erkend
afhandeling rechtstreeks met alle verzekeringsmaatschappijen
gratis vervangend vervoer en speciale regeling m.b.t. eigen risico bij schade
Autoschade Maashorst
St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst
Tel. (077) 398 37 00
Fax (077) 398 11 63
www.autobedrijvenmaashorst.nl

HORST VERHUUR
party&attractieverhuur
www.horstverhuur.nl
Telefoon (077) 398 64 26
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Foto ID genomineerd
voor Britse fotoprijs
Foto ID uit Horst is genomineerd voor een prijs van een grote Britse
organisatie van beroepsfotografen. Met zijn portretfoto dingt fotograaf
Eugène van Hoof mee naar de titel Master Photographer of the Year.
Op 17 oktober wordt de prijs in Birmingham uitgereikt.
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Binnen 4 weken twee kledingmaten kleiner met de
revolutionaire Slim Belly! Doelgerichte verbranding van vet
in de buikzone, een strakkere buik en verbeterde huid.
Het onderzoek duurt wederom 4 weken, met 3 trainingen
per week van 30-40 min. Vrouwen en mannen tussen de
16 en 66 jaar kunnen deelnemen.
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het jaar daarvoor kwam de winnaar uit
Australië”, aldus Van Hoof. De fotograaf

een paar dagen ervoor dringend verzocht om te komen”, vertelt Van Hoof.

Overtuigende resultaten bij Wellness centre ANCO in Horst.
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Maar liefst ruim 200 deelnemers kwamen af op ons eerste
Slim Belly onderzoek.Een overweldigende hoeveelheid mensen die langzaam is uitgegroeid tot zo’n 300 Slim Belly’ers.
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Sluiting aanmelding onderzoek: 6 oktober
Meld u aan via tel.: 077 - 398 35 53

RESULTATEN
1e ONDERZO
RESULTATEN 1e ONDERZOEK:

over vijftig landen. Lutèce heeft twee
fabrieken. Eén ervan staat samen met
het hoofdkantoor in Horst, de grootste
fabriek staat echter in Velden. In totaal
werken er zo’n 350 mensen bij het
bedrijf, waarvan 75 in Horst.
Volgens directeur Godert Tegelberg
is Lutèce na al die jaren nog steeds
een echt Limburgs bedrijf. “Maar wel
een modern bedrijf”, vult hij aan.
“Champignons is een ouderwets
product, maar we gebruiken kennis
uit alle werelddelen.” Als voorbeeld
van de ’schwung’ in het bedrijf geeft
hij aan dat er binnen het bedrijf nog
volop wordt geïnnoveerd. “We kijken
nu naar het gezondheidsaspect van
de champignons. Het lijkt erop dat

alleen de ’gewone’ champignons
naar de supermarkt, maar ook wat
exotische varianten zoals cantharellen, bundelzwammetjes en shii-take.
Ook een ander ’Horster’ product, de
asperge, wordt door Lutèce geleverd.
Daarnaast kijkt het bedrijf nog naar
andere productgroepen die het kan
overnemen, maar Tegelberg wil zich
nu nog vooral richten op de kern van
het bedrijf, de champignon.
Het jubileum van Lutèce wordt
gevierd in de fabriek in Velden.
Op zaterdag 25 september opent de
conservenfabriek haar deuren voor het
publiek. Bezoekers zijn tussen 12.00
en 17.00 uur welkom op de Oude
Venloseweg 84 in Velden.

Overtuigende resultaten bij
Wellness centre ANCO in Horst
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Maar
liefst 200ANCO
deelnemers
Wellness
centre
inkwamen
Horstaf op ons
eerste Slim Belly onder-zoek. Een
overweldigende hoeveelheid mensen die
langzaam is uitgegroeid tot zo’n 250 Slim
Belly’ers. Sommigen voor 4 weken, anderen
Slim Belly’en nog steeds om het behaalde
resultaat te behouden of verder te verbeteren.
De resultaten zijn namelijk zeer overtuigend:
Gemiddeld verloren de deelnemers 8 cm in
vier weken. Het beste resultaat was zelfs een

Maar liefst 200 deelnemers kwamen af op ons
eerste Slim Belly onder-zoek. Een
overweldigende hoeveelheid mensen die
langzaam is uitgegroeid tot zo’n 250 Slim
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F’acere
Starters
in actie voor in de Regio
Hair Heroes
F’acere Hair en Visagie uit
America doet mee aan de
nationale salonactie van Hair
Heroes. Met dit initiatief wordt
geld opgehaald voor de strijd
tegen kindermisbruik in ZuidoostAzië.

Aceera bedenkt spruitjescampagne
Aceera uit Hegelsom heeft in opdracht van LTO Vollegrondsgroente.net een nieuwe spruitjescampagne bedacht. Het doel van de campagne is om het imago van de spruitjes weer een positieve
impuls te geven.
Hanna Verboom opende donderdag 16 september het nieuwe spruitjesseizoen en gaf tevens het startschot voor de spruitjescampagne ‘Green Balls of Fire’ met de boodschap: Spruitjes zijn hot! De campagne is
vooral gericht op het jonge publiek en het doel is om de spruitjes meer onder de aandacht te brengen.

Tijdens de actie kunnen klanten
van de deelnemende kapsalons
geld doneren voor Hair Heroes en
daarmee meedingen naar enkele
prijzen. Hair Heroes ondersteunt de
bevrijdings- en rehabilitatieprojecten
van Stichting Stop Kindermisbruik.
De ’helden’ steunen met name een
rehabilitatietraject waarin kinderen
een kappersopleiding kunnen volgen
om zelfstandig verder te leven. Hair
Heroes financiert hierbij klaslokalen,
kappersbenodigdheden, lesmateriaal
en opleiding van de trainers.
Naast de nationale salonactie
organiseert Hair Heroes ook een jaarlijks evenement in Amsterdam. Dit
jaar vindt deze plaats op 31 oktober
in de Passenger Terminal, waar een
‘spectaculaire haarmodeshow’ wordt
gehouden.
Meer informatie is te vinden op
www.hairheroes.nl

U bezoekt binnenkort toch ook
de Hiltho? Ontvang in onze
stand een kortingscoupon voor

100 euro korting
op een
endermologie kuur*
*in combinatie met het powerslim dieet.

Standnr B1.08

Tevens zijn wij op zoek
naar een ervaren

nagelstyliste, kapster
en een pedicure
om ons team te versterken!

Venloseweg 104, Horst
Tel. (077) 464 20 42
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Garagedeuren-Kunststof kozijnen-Zonweringen

HILTHO BEURS AANBIEDING :

Bij aanschaf van een elektrische garagedeur,

montage t.w.v. € 290,00 gratis!
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Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon

Trimsalon Woef
Sandra Sauvageot
Zandterweg 3
5973 RB Lottum
077 463 13 96
06 30 57 95 27
mail@trimsalonwoef.info
E-mail
Website www.trimsalonwoef.info
Sector
dierverzorging
Start
juni 2010
Activiteiten
Trimsalon Woef is een trimsalon voor alle ras- en rasloze
honden. Er zijn vele verschillende
soorten vachten met ieder zijn
eigen behandeling. De meest
bekende zijn wassen, knippen en
plukken. Minder bekend is
ontwollen. Dit is voor honden die
tijdens de rui erg veel los haar
verliezen. Dit losse haar wordt
zoveel mogelijk verwijderd, voor
de hond en zijn baas een fijne
manier om zo snel mogelijk van
al het losse haar af te zijn.
Doelgroep
Alle honden met een baasje
uit de regio. Ieder ras is welkom,
of het nu is voor een knipbeurt,
om te plukken of gewoon om
lekker in bad en fris weer naar
huis te gaan. Als de hondennagels lang worden, kunnen deze
door Trimsalon Woef geknipt
worden en baasjes kunnen
tevens advies krijgen over de
vachtbehandeling die ze zelf
thuis kunnen toepassen of waar
hij of zij moeite mee heeft.
Onderscheidend vermogen
Trimsalon Woef streeft naar
een perfect eindresultaat en
werkt op een manier zodat het
voor de hond aangenaam is.
Ieder ras zijn eigen model tenzij
het baasje anders wil. Omdat er
op afspraak gewerkt wordt, is er
voldoende tijd en aandacht in
een rustige omgeving. Door de
studie en de deskundigheid
wordt er goed gelet op de
conditie van de hond; bij het
ophalen wordt daar ook de
nodige aandacht aan besteed.
Trimsalon Woef is pas tevreden
als iedere hond maar ook ieder
baasje tevreden naar huis gaat!

Zondag 26 september

Rommelmarkt
Horst

Carbootsale Kasteellaan
van 8.30 t/m 16.00 uur
Entree e 2,- Tot 12 jaar gratis
A 73 afslag 10

www.carbootsalehorst.nl

.257,1*
3HUIHFWLHLQppQGDJ

www.ikzoekeencontainer.nl
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tel. (077) 320 97 00
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Kapselmode Parijs en Londen niet meer bepalend

Happy Hair in Horst bestaat 30 jaar
Een kapsalon van vandaag de dag heeft in vergelijking met enkele decennia geleden een metamorfose
ondergaan. Van een ruimte waar föhns en knippende scharen hun werk deden, tot beauty-achtige haarverzorgingssalons met aanvullende activiteiten op verzorgingsgebied. Happy Hair bestaat dertig jaar en Peet Kleeven runt
samen met zijn dochter Patty de zaak aan de Herstraat in Horst. HALLO ging een kijkje nemen en sprak met Peet.

, schoonheids- en nagelverzorging.
De tijd van alleen maar stijve permanentjes draaien en eenheidscoupes
maken is passé. We zijn een veel
belangrijkere rol gaan spelen in het
totale modebeeld”, aldus Kleeven.
Volgens Kleeven zijn trends niet
altijd even gemakkelijk bij te houden
doordat deze steeds sneller wisselen.
Om toch op de hoogte te blijven
bezoekt hij regelmatig grote steden als
Parijs, Londen en Maastricht.

Onthaasten en
bijtanken
bij Happy Hair

Peet Kleeven zit al 45 jaar in het
vak en sinds 1992 zijn dochter Patty
ook. Op de vraag naar de grootste
veranderingen in het kappersvak
zegt Peet: “Ons vak is niet meer

alleen maar knippen en scheren,
het is veel creatiever geworden.
Alles is nauw met elkaar verbonden
zodat je dingen niet van elkaar kunt
loskoppelen.

Trends komen en
gaan veel sneller
Zo is ook Happy Hair gegroeid
naar salon met een kapsel-, visagie-

Gezeten op terrasjes vormt hij
zich een beeld van de trends door
nauwkeurig voorbij paraderende
mensen gade te slaan. “Zo haal ik
de trends er wel een beetje uit die
wellicht komen gaan”, laat Peet
weten. Daarnaast dragen shows,
workshops en salontraining er toe bij
dat hij steeds op de hoogte blijft van
wat trend of mode wordt. “De tijd
dat alleen Parijs en Londen de
kapselmode bepaalde is reeds lang
voorbij”, concludeert hij met stelligheid. Het streven van Happy Hair is
om iedereen individueel van advies
te dienen waarbij trends alleen niet
leidend zijn. Volgens Kleeven zijn

trends algemene ontwikkelingen en
niet individu-gericht.

Niet alleen het
centrum promoten
Mede dankzij het continue op
zoek zijn naar wat klanten willen,
heeft Happy Hair een zeer diverse
klantenkring. Volgens Kleeven hebben
mensen van alle leeftijden hoofdhaar
dat een optimale verzorging behoeft.
De bovenverdieping van de kapsalon
heeft een meer jeugdige uitstraling
en spreekt jongere klanten meer aan.
Het maakt niet uit waar men zit want
de service en prijs zijn in de hele zaak
hetzelfde. De meeste klanten komen
uit de gemeente Horst aan de Maas
en omstreken. Maar ook gasten uit
Noord-Limburg, Brabant, Nijmegen en
Maastricht brengen regelmatig een
bezoek aan Happy Hair. De vestiging
van de kapsalon ligt niet midden in
het centrum en dat ziet Peet Kleeven
wel als een nadeel. “Minder passanten weten onze straat te vinden en ik
verwacht dat er door mijn jaarlijkse
financiële bijdrage aan het Centrum
Management er meer aandacht naar
de omliggende straten gaat. Ook hier
liggen veel bedrijven die eveneens
aandacht van de consument verdienen.” Volgens Kleeven is daar nog wel
wat te verbeteren.

26 SEPTEMBER KOOPZONDAG
www.horstbuiten.nl

Geopend van
11.00u - 17.00u

Boxspring 180 x 210
electrisch verstelbaar.
Actie korting van
€ 3498,- voor € 2798,-

Heel veel opruimingen aanwezig voor
een speciale prijs!
Op het nieuwe assortiment kortingen
deze zondag oplopend tot 20%!

Gratis advies bij u thuis door onze
binnenhuisarchitectes!

Jacob Merlostraat 23
5961 AA Horst, T 077-3998110
www.herraetsslapen.nl

Jacob Merlostraat 17
5961 AA Horst, T 077-3241190
www.herraetswonen.nl

Expeditiestraat 4
5961 PX Horst, Tel: 077 - 396 17 77
www.gebrwijnhoven.nl
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Art & Yard on the road
Joep Hermans van Innovatief Platteland, musicus Nard Reijnders en beeldend kunstenaar Richard
Smeets hebben het initiatief genomen tot het project Art & Yard. Dit project is er op gericht kunst te
realiseren en te tonen in samenwerking met minstens tien tot vijftien aansprekende agrarische bedrijven
in Noord-Limburg.
Noord-Limburg heeft veel
te bieden; zowel op het gebied
van kunst als op het gebied van
land- en tuinbouw. Door middel
van het project Art & Yard willen
de initiatiefnemers ervoor zorgen
dat de beide sectoren meer met
elkaar vervlochten raken. Het is de
bedoeling het project Art & Yard af
te ronden voordat in April 2012 de
Floriade begint.
De belangstelling vanuit zowel
de kunstwereld als de agrarische
sector is er zeker. Tijdens een
bijeenkomst in juli van dit jaar
meldden zich al meer dan dertig
beeldend kunstenaars en ruim
dertig agrariërs voor deelname aan
het project. Die worden deze week
uitgenodigd om deel te nemen

aan een bustocht waarbij diverse
agrarische bedrijven en ateliers
worden bezocht. Het doel is elkaar
beter te leren kennen, geïnspireerd
te raken en concrete combinaties
tussen kunstenaars en agrariërs te
laten ontstaan.

Ervaren hoe
creatief en
innovatief
Noord-Limburg is
De initiatiefnemers willen
echter ook anderen dan degenen
die zich reeds hebben gemeld in de
gelegenheid stellen deel te nemen
aan de busreis en eventueel aan het

project. De busreis vindt plaats op
zaterdag 30 oktober. Elke professionele kunstenaar en elk agrarisch
bedrijf in Noord-Limburg komt in
aanmerking voor deelname.
Als de samenwerking tussen
kunstenaars en agro-ondernemers
slaagt is Noord-Limburg een bijzondere toeristische attractie rijker:
een route waarlangs bewoners en
bezoekers van de regio kunnen
ervaren hoe creatief en innovatief
Noord-Limburg is. Een project waar
de kunstwereld en de agro sector
de handen ineen slaan om de ziel
van deze uiterst levendige regio te
verbeelden en aan het publiek te
tonen. Meer informatie of aanmelden kan via 06 11 38 10 78 of
charlotte@artandyard.nl

Genomineerden
Ondernemersprijs en
Jo Janssen-prijs bekend
De organisatie van de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2010 heeft
gisteren de namen bekend gemaakt van de genomineerden: Gerbert
Vissers van Vissers Olie te Horst, Marc Derix van Echte Bakker Derix te Horst
en Arjan Klopman van maatschap Klopman, een vleeskalverenbedrijf te
Grubbenvorst.
Op donderdag 25 november
zullen de Ondernemersprijs Horst
aan de Maas en de Jo Janssenprijs worden uitgereikt in het
Evenementencomplex De Mèrthal
te Horst. Nadat de selectiecommissie uit de vele aanmeldingen een
voorselectie had gemaakt, heeft de
jury uiteindelijk de drie bovenstaande
ondernemers voorgedragen voor de
Ondernemersprijs Horst aan de Maas.
Ook heeft de organisatie de winnaar van de Jo Janssen-prijs bekend
gemaakt: John en Mieke van Dooren,
eigenaren van viskwekerij Passie
voor Vis te Sevenum. De Jo Janssenprijs wordt uitgereikt aan de beste

ramen en deuren I zonwering I rolluiken I veranda’s

RAMEN EN DEUREN
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op maat!
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Onze ramen en deuren voldoen
aan de strengste eisen m.b.t.
mechanische eigenschappen,
weerbestendigheid en gebruikswaarde. En zijn leverbaar
in vele types en kleuren.
Maar kijkt u eerst eens rustig
rond in onze showroom.
Al meer dan 25 jaar ervaring!

num

Stand

Linnenstraat 10, Horst I 077 - 398 40 44 I info@weeruzon.nl,
www.weeruzon.nl I Openingstijden: ma. t/m vr. 9.00 tot 12.30 uur
en 13.30 tot 18.00 uur I zat. 9.30 tot 13.00 uur.

Ga eens uit je dakkapel met
Kom naar onze stand G1.12
op de HILTHO (1 t/m 6 oktober)
en maak kans op een
VIP-behandeling tijdens

www.simonskozijnen.nl

een motorcross evenement.

startende ondernemer van Horst aan
de Maas.
De bekendmaking van de
winnaar en de prijsuitreiking vinden
plaats tijdens de ondernemersavond op donderdag 25 november.
De aanwezigen bepalen wie van
de genomineerde ondernemers de
winnaar wordt van de publieksprijs.
Aanvang van de avond is 20.00 uur
en de zaal is open vanaf 19.30 uur.
De entreeprijs, inclusief drank en
buffet, bedraagt 25 euro. Kaarten
zijn vanaf 22 oktober verkrijgbaar
bij het VVV-kantoor, Steenstraat 2 te
Horst. Telefonische reservering is ook
mogelijk via 06 46 37 69 87.

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

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Stichting +evenementen
evalueert haar activiteiten

De Stichting +evenementen heeft sinds 2009 vele evenementen gecoördineerd die bijdroegen
aan een goed wij-gevoel in de fusiegemeente Horst aan de Maas. De gemeenteraden van de
fusiepartners hebben hiervoor al in 2009 subsidie beschikbaar gesteld. De stichting heeft haar
taak nagenoeg afgerond en onlangs vond een evaluatie plaats.
Ruim 30 actievelingen
Een van de opvallendste overeenkomsten tussen
de 16 dorpen die in 2010 fuseerden tot de nieuwe
gemeente Horst aan de Maas is het actieve
verenigingsleven. Vele evenementen bepalen
elk jaar weer het openbare leven in de regio. De
stichting Horst Promotie nam in 2008 het initiatief
om in het kader van de herindeling een samen
werking op gang te brengen tussen al de organ
isatoren van deze evenementen. Een nieuwe
stichting werd opgericht, de stichting +evene
menten, waarin uit alle dorpen van de nieuwe
gemeente vertegenwoordigers zitting hebben (in
totaal maar liefst ruim 30 actievelingen).
Doel van de stichting is om bestaande evene
menten ‘op te plussen‘ zodat deze een bijdrage
leveren aan de versterking van het wijgevoel in
de fusiegemeente. Daarnaast werd nagedacht
over nieuwe evenementen die gericht zijn op de
herindeling en de nieuwe gemeente.
De gemeenteraden van de drie fusiepartners
lieten hun waardering voor dit initiatief blijken
en besloten om het benodigde budget voor de
Stichting +evenementen beschikbaar te stellen
middels een subsidie. Hiermee werd de stichting
in staat gesteld om organistoren van evene
menten over te halen om iets extra’s aan hun
evenement toe te voegen met betrekking tot de
nieuwe gemeente. Aanvullend is de subsidie ook
ingezet voor nieuwe evenementen.
Veel evenementen
Achteraf kunnen we concluderen dat bij vele
evenementen sinds begin 2009 de spandoeken
van de Stichting +evenementen hebben kunnen
zien. Dat betekent dat vele feesten en activiteiten
plaatsvonden in de 16 kernen en dat deze in veel
gevallen in het teken stonden van het wijgevoel
in de nieuwe gemeente. Enkele voorbeelden:
• Fototentoonstelling van Jan Janssen, die
momenteel nog door de nieuwe gemeente
rouleert.
• Nightrun, tijdens Powerman. Estafetteloop
met deelname door 16 teams uit de nieuwe
gemeente. Lottum werd de winnaar. Wordt
volgend jaar weer gelopen (april 2010).
• Korenfestival in centrum van Horst (2e

Pinksterdag 2010).
• Hemelrit: oude motoren en bromfietsen rijden
rit door nieuwe gemeente Horst aan de Maas
vanuit Kronenberg (Hemelvaartsdag 2009).
• Bokkenollen in Griendtsveen met deelname
door teams uit diverse dorpen van de nieuwe
gemeente (oktober 2009).
• Aspergeschillen in Grubbenvorst (mei 2009).
• Jeugdprinsentreffen in Hegelsom (januari		
2010).
• Limburg Festival, fietstocht door gemeente,
vanuit Meerlo (september 2010).
• Memoryspel van LGOG, met afbeeldingen van
historische gebouwen in nieuwe gemeente.
• Amusementsmiddag voor de KBO (vindt plaats
tijdens de Hiltho, oktober 2010).
Daarnaast is op diverse andere manieren aan
dacht gevraagd voor de fusiegemeente. Nog een
paar voorbeelden:
• De doop van een nieuwe roos, New
Community, in Lottum.
• De ontwikkeling van een nieuw brood, de
Florian, door Bakkerij Derix, in Horst.
• Het schrijven van een nieuwe mars , genaamd
Unitas, die door de fanfares en harmonieën
wordt uitgevoerd.
• De creatie van een nieuwe IJsje door IJssalon
Clevers, in Grubbenvorst.
Bijdrage aan integratie
Op maandag 13 september vond een af
sluitende bijeenkomst plaats waarbij met alle
vertegenwoordigers uit de 16 kernen teruggeblikt
werd op de zaken die in de afgelopen periode
volbracht zijn. Met de Stichting +evenementen
is het gemeentebestuur van mening dat de vele
‘plus’activiteiten een duidelijke bijdrage geleverd
hebben aan de integratie van de 16 dorpen in de
nieuwe fusiegemeente. Burgemeester Kees van
Rooij was bij deze afsluitende bijeenkomst aan
wezig en heeft de leden van de Stichting +eve
nementen namens het gemeentebestuur hartelijk
bedankt voor hun inzet. Geconcludeerd werd dat
de gemeentelijke subsidie zeer goed besteed is
als stevig fundament voor het gemeenschappe
lijke bewustzijn van de nieuwe gemeente.

Welk afval wordt de komende tijd opgehaald?
Vrijdag 24 september
• Inzameling restafval HorstNoord
Zaterdag 25 september
• Inzameling oud papier HorstNoord, Lottum,
Meerlo, Meterik, Swolgen, Tienray
• Inzameling oude metalen Norbertusparochie,
Meterik
• Tuinafval gemeentewerken 12.0016.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Maandag 27 september
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, LottumNoord
Dinsdag 28 september
• Inzameling restafval omgeving Grubbenvorst
Noord, LottumZuid
Woensdag 29 september
• Inzameling restafval Evertsoord, Grubbenvorst
Centrum, Kronenberg, Sevenum
• Inzameling GFTafval Meerlo, Swolgen,
Tienray

Donderdag 30 september
• Inzameling restafval omgeving Melderslo,
HorstZuid
Vrijdag 1 oktober
• 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)
Zaterdag 2 oktober
• Inzameling oud papier Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst
• Inzameling KCA gemeentewerken
• Tuinafval gemeentewerken 12.0016.00 uur (al
leen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
(in Grubbenvorst wordt oud papier op zaterdag
ingezameld van 09.00 uur tot 12.00 uur)
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of raadpleeg:
www.horstaandemaas.nl.

Resultaten onderzoek geluid en fijnstof A73
Op 21 juni 2010 zijn de resultaten van het onderzoek naar geluid en fijnstof van de A73
gepresenteerd. Er stond nog een vraag open en wel: ‘bij welke verkeersintensiteit op de A73
ontstaat congestie’. Hierop is nu het antwoord van Rijkswaterstaat binnen:
Voor autosnelwegen zoals de A73 ter hoogte van
Horst wordt uitgegaan van een capaciteit van
ruim 4600 voertuigen (zogenaamde pae) per rich
ting per uur. Onze verkeersmodellen voorspellen
voor 2020 intensiteiten die onder de grens
blijven waarop congestie begint te ontstaan. Op
basis van de verhouding tussen intensiteit en
capaciteit (i/cverhouding) ligt die grens bij 0,8.
Omgerekend betekent dit dat kans op congestie
begint te ontstaan bij circa 3700 pae.
De prognoses voor de i/cverhoudingen voor
2020 ter plaatse zijn:
Richting
Nijmegen
Venlo
Ochtendspits
0,57
0,71
Avondspits
0,78
0,57

De avondspits (richting Nijmegen) komt dus in
de buurt, maar zoals gezegd onder 0,8 is er
geen congestieprobleem.
Op basis van recente telcijfers, voorjaar 2010,
liggen de i/cverhoudingen momenteel tussen
0,5 en 0,6.
Conclusie:
Zeker tot 2020 wordt er geen congestie
verwacht op de A73 ter hoogte van Horst.
De modellen die Rijkswaterstaat hanteert zien
niet verder dan 2020, zodat thans niet kan
worden aangegeven of, en zo ja wanneer,
congestie op de A73 ter hoogte van Horst zal
ontstaan.

Commissie Samenleving 28 september 2010
In de raadscommissie vormen raadsleden hun mening en worden raadsbesluiten voorbereid.
Bijvoorbeeld onderwerpen die eerder in een themabijeenkomst zijn besproken, maar nog niet
rijp zijn voor directe besluitvorming. De raadsleden hebben nog vragen aan het college of
er moet nog flink over gedebatteerd worden. Ook ingekomen stukken aan de raad - die door
de raad naar de commissie zijn doorverwezen - of onderwerpen die door burgers tijdens het
spreekrecht van de raad zijn ingebracht kunnen aan de orde komen. Als bewoner of organisatie is het mogelijk om uw mening tijdens de raadscommissie kenbaar te maken aan de
raadsleden over een punt dat op de agenda staat.
De Commissie Samenleving vergadert op
dinsdag 28 september 2010 vanaf 20.00 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis van Horst
aan de Maas.
Op de agenda staan de volgende punten:
• Verslag van de Commissie Samenleving
van 12 juli 2010
• Uitgangspunten accommodatiebeleid
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?

Kom dan luisteren op dinsdag 28 september 2010 vanaf 20.00 uur. U bent van harte
welkom!

Onderhoud bomen

Vanaf week 38 t/m 50 zullen er weer onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden aan de
laanbomen. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van dood hout en vormsnoei.
Tijdens deze werkzaamheden zullen de wegen zoveel mogelijk worden afgesloten, bedrijven
en aanwonenden blijven bereikbaar. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en de hoeveelheid werk ter plaatse in de bomen.

Zwembad de Berkel Nieuws
Recreatief zwemrooster
Vanaf deze week verschijnt het recreatief zwem
rooster niet meer iedere week in deze gemeente
pagina. Wel houden wij u via deze pagina op de
hoogte van alles wat er in ons zwembad te gebeu
ren staat. Voor alle informatie over ons zwembad
kunt u natuurlijk ook terecht op de website van
de gemeente Horst aan de Maas, kijk daarom op
www.horstaandemaas.nl voor al het nieuws.
Discozwemmen
Vrijdag 24 september is er weer Discozwemmen
van 18:30 uur tot 21:30 uur.
Sluiting 2 oktober
Zaterdag 2 oktober is er geen recreatief zwem
men van 14:00 uur tot 18:00 uur. Dit is i.v.m. het
jaarlijkse afdelingsuitstapje.
Baby-peuter zwemmen
Maandag 22 november worden er tijdens het

babypeuterzwemmen onderwaterfoto’s gemaakt
van de baby’s en peuters. Verdere informatie volgt.
Kinderfeestjes
Bij ons u kinderfeestje vieren? Voor € 6,00 kunt
u bij ons zwemmen en krijgen de kinderen een
lekker smulpakket.
Voor verdere informatie:
Zwembad de Berkel, Kranestraat 14, Horst, tel:
(077) 477 97 25 (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 oprichten van een carport op perceel
gelegen aan de Stuksbeemden 54 te Horst.
• Het plaatsen van een dakkapel en erker op
het		perceel gelegen aan de Steegstraat 12A
te Melderslo.
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 de brandweerkazerne
op het perceel gelegen aan de Zandterweg 10
te Lottum.
• Het gedeeltelijk veranderen van de boerderij
op het perceel gelegen aan de Dwarsweg 12
te Meterik.
Lichte bouwvergunning
• Het vergroten van de woning op het perceel
gelegen aan de Luttelseweg 12 te Sevenum.

Verleende sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende sloopvergunning is
verleend:
• Het slopen van asbestonderdelen op het
perceel gelegen aan de Spoorstraat 77 te
Tienray.
• Het gedeeltelijk slopen van een glastuinbouwbedrijf op het perceel gelegen aan de
Eikelenbosserdijk 10 te Melderslo.
Deze vergunningen zijn verstuurd op 23
september 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een
besluit is betrokken kan ingevolge de Algemene
wet bestuursrecht daartegen bij het College van
burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas een bezwaarschrift indienen, binnen zes
weken na de dag van verzending van de betreffende sloopvergunning. Een bezwaarschrift
schorst de werking van de vergunning niet. De
indiener van een bezwaarschrift kan tevens
de voorzieningenrechter bij de Rechtbank
Roermond (Sector bestuursrecht, Postbus 950,
6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn
kosten verbonden.
Over de sloopvergunning kunt u inlichtingen
inwinnen bij de afdeling Vergunningen.
Horst, 23 september 2010.

Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 17 september 2010.
Reguliere bouwvergunning
• Het oprichten van een terrasoverkapping op het perceel gelegen aan de
Broekhuizerdijk 3 het veranderen van
bedrijfsgebouwen en sleufsilo op het perceel
gelegen aan de Ganzenkampstraat 1 te
Broekhuizenvorst.
• Het oprichten van een veranda/uitbreiding
keuken op het perceel gelegen aan de Van
Bocholtzstraat 17 te Horst.
• Het vergroten van een varkenshouderij
en het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende bouwvergunning met nr.
2008/0316RB.
Lichte bouwvergunning
• Het oprichten van een veranda op het
perceel gelegen aan de Gentiaan 17 te
Sevenum.
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 23 september 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij
een besluit is betrokken kan ingevolge de
Algemene Wet Bestuursrecht daartegen bij
Burgemeester en Wethouders van Horst een
bezwaarschrift indienen binnen zes weken
na de dag van verzending van de betreffende
vergunning. Een bezwaarschrift schorst de
werking van de vergunning niet. De indiener
van een bezwaarschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen, dat vereist. Aan het
indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten
verbonden.
Aanvraag sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om lichte
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het slopen van bijgebouwen op het perceel
gelegen aan de De Vorst 2 te Sevenum.
• Het verwijderen van asbest uit een schuur
op het perceel gelegen aan de Pastoor
Jeukenstraat 11 te America.
• Het slopen van een golfplaten dak op een
loods op het perceel gelegen aan de Weijweg
4 te Melderslo.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

De burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en) /
ontheffing(en)
Exploitatievergunning
• De heer Nadim Al Mafargi, Emmastraat 1,
5961 XT Horst voor het exploiteren van
Steakhouse-Pizzeria en shoarma, ‘Hart van
Horst’ op de locatie Wilhelminaplein 5,
5961 ES Horst.
U kunt de betreffende stukken inzien van 24
september 2010 tot en met 8 oktober 2010
tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kunt u over
deze aanvrage(n) mondeling of schriftelijk een
zienswijze naar voren brengen: mondeling
bij de Afdeling Vergunningen en schriftelijk
bij het gemeentebestuur, t.a.v. de Afdeling
Vergunningen.
Besluiten
Verleende Kapvergunningen
• J. Gielen v/d Voort voor het kappen van 8 populieren achter de woning op Broekhuizerweg
40 te Lottum;
• G. van Bracht voor het kappen van 4 bomen
achter de woning op Staarterstraat 26 te
Sevenum.
De besluiten liggen ter inzage van 24 september
2010 t/m 5 november 2010.
Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes
weken na de dag van deze bekendmaking (24
september 2010) een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en
tenminste bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar;
- dagtekening.
Het moet worden ingediend bij
- de burgemeester voor evenementen- en exploitatievergunningen en bij
- het College van B&W voor de overige vergunningen / ontheffingen.

van de Herstraat te Horst afgesloten i.v.m. de
heropening van de St. Joseph kapel. Tevens
zal de St. Josephstraat te Horst alleen voor
de aanwonenden bereikbaar zijn.
• Vanaf zaterdag 25 september 2010 t/m dinsdag 28 september 2010 is het gedeelte van de
Mgr. Aertsstraat te Swolgen, vanaf de hoek
Schoolstraat tot aan de hoek Van Weedtstraat,
afgesloten i.v.m. met de kermis.

Milieu
Mer-beoordelingsbesluit (ingevolge
paragraaf 7.6 Wet Milieubeheer)
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken als bevoegd gezag bekend dat in de
informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 te Horst met ingang van 24
september 2010 tot en met 4 november 2010
op maandagen van 8.00 tot 19.00 uur en op de
overige werkdagen (dinsdagen t/m vrijdagen)
van 08.00 tot 17.00 uur, alsmede na het maken
van een afspraak op een ander tijdstip, ter
inzage ligt, het besluit (met overige stukken) of
bij de voorbereiding van de procedure voor de
aanvraag om een milieuvergunning, vanwege
de bijzondere omstandigheden waaronder de
desbetreffende activiteiten worden ondernomen, een milieueffectrapportage moet worden
gemaakt. Het betreft het m.e.r.-beoordelingsbesluit inzake de volgende activiteiten:
Het uitbreiden van een al bestaande varkenshouderij, gelegen op het perceel Steeghoek 12
te Sevenum, kadastraal bekend als Sevenum,
sectie R, nummer 246. De uitbreiding heeft
betrekking op de realisering van twee nieuwe
vleesvarkensstallen. In totaal zal de veehouderij worden uitgebreid met 590 plaatsen voor
zeugen en 2372 gespeende biggen.
Strekking beschikking
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas hebben met betrekking tot bovenstaande
activiteiten besloten, dat er geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld ter voorbereiding van het besluit op een aanvraag om een
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor
de voorgenomen activiteiten.
De door de initiatiefnemer verstrekte informatie in de m.e.r.-aanmeldingsnotitie geeft geen
aanleiding voor de conclusie dat er vanwege
de bijzondere omstandigheden waaronder de
activiteiten worden ondernomen, sprake is van
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu,
die het noodzakelijk maken dat een milieueffectrapport moet worden opgesteld.		
Bezwaar
Dit besluit is een beslissing betreffende de
procedure tot het voorbereiden van een besluit
voor het afgeven van een vergunning ingevolge artikel 8.1 van de Wet milieubeheer. Als
gevolg van het artikel 6:3 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) is dit besluit niet vatbaar
voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing
de belanghebbende los van het voor te bereiden
besluit rechtstreeks in zijn/haar belang treft.
Wel kan eenieder gebruik maken van het
rechtsmiddel dat geboden wordt in het kader
van de procedure voor het verlenen van een
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor
de betreffende activiteit.
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:
Aanvrager:
P.M.A.G. Alards
Adres inrichting: Konijnenweg 73 te
Melderslo
Betreft:
WM milieuvergunning
Revisievergunning ex
art. 8.4
Datum aanvraag: 30 juni 2010

Tijdelijke verkeersmaatregel
• Op zondag 26 september 2010 is een gedeelte

Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake

doende stukken liggen ter inzage van 24
september 2010 tot en met 4 november
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.
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 beschikking milieuvergunning in het kader van de Wet
milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag om milieuvergunning binnengekomen.
Zij verlenen deze milieuvergunning. In het
belang van de bescherming van het milieu
zijn aan de beschikking voorschriften verbonden. Het betreft de volgende beschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: varkenshouderij
Aanvrager:
Maatschap Willems
Adres inrichting: Crommentuijnstraat
34 Meterik
Datum aanvraag: 10 december 2008
Betreft:
WM 8.4
revisievergunning
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 24 september 2010 tot en met 4 november 2010.
U kunt de betreffende stukken inzien in de
informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de
openingstijden van het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00 uur en dinsdag tot en
met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor
meer informatie of wanneer u de stukken op
een ander tijdstip wilt inzien, kunt u het beste
contact opnemen met de heer J. Huijs van
team Vergunningen bereikbaar onder nummer 077 – 477 97 77.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de
inzage termijn een beroepschrift indienen
tegen deze beschikking. Een belanghebbende
kan geen beroep instellen, indien hem redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen
zienswijzen naar voren heeft gebracht over
de ontwerpbeschikking. De milieuvergunning
treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Dit geldt niet wanneer iemand in
de beroepstermijn beroep instelt en tevens
vraagt om een voorlopige voorziening te
treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u indienen wanneer u beroep heeft
ingesteld. Voorwaarde voor het toekennen
van een verzoek om voorlopige voorziening is
dat er sprake is van ‘onverwijlde spoed’. Dit
wil zeggen dat de situatie niet toelaat dat kan

worden gewacht op de definitieve uitspraak
op het beroepschrift.
Als u beroep wilt instellen dan moet u het
beroepschrift richten aan de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. De voorlopige voorziening moet u vragen bij de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor het
behandelen van het beroep en het verzoek om
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor verdere informatie hierover kunt
u terecht bij de Raad van State, tel. (070)
4264251, www.raadvanstate.nl.
Bekendmaking ontwerpbeschikking
gedeeltelijke intrekking van de
milieuvergunning in het kader van de
Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een
verzoek om gedeeltelijke intrekking van de
milieuvergunning binnengekomen. Zij zijn
van plan deze milieuvergunning gedeeltelijk
in te trekken 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: Loonbedrijf/
varkenshouderij
Aanvrager:
Loonbedrijf Pubben
VOF
Adres inrichting:
Driekooienweg 23
Evertsoord
Betreft:
Gedeeltelijk intrekken
milieuvergunning
Datum aanvraag:
17 augustus 2010
Bekendmaking ontwerpbeschikking
Intrekking Milieuvergunning in het
kader van de Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een verzoek om Intrekking van de Milieuvergunning
binnengekomen. Het college van burgemeester en wethouders zijn voornemen om de
milieuvergunning in te trekken en hebben
in eerste instantie een ontwerpbeschikking opgesteld. Het betreft de volgende
ontwerpbeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: veehouderij
Aanvrager:
J. Draak
Adres inrichting:
Paterstraat 29
Evertsoord
Betreft:
Intrekking
milieuvergunning
Datum aanvraag:
17 augustus 2010
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage van 24
september 2010 tot en met 4 november
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: maan-

dag 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.
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:
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
18 augustus 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
Besluit landbouw
Aanvrager:
van Lipzig-Deckers
Beheer BV
Adres Inrichting: Weijweg 4 Melderslo
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 24 september 2010 tot
en met 21 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.
Horst, 23 september 2010.
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Wet ruimtelijke		ordening
Vastgesteld wijzigingsplan ex artikel 3.6,
lid 1, sub a Wro voor vergroten agrarisch
bouwkavel Paterstraat 26 b Evertsoord
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas maken bekend dat zij op 14 september 2010 het volgende wijzigingsplan hebben
vastgesteld :
Wijzigingsplan voor het vergroten van de
agrarisch bouwkavel aan de Paterstraat 26 b te
Evertsoord. Dit plan maakt het mogelijk om
een nieuwe varkensstal te bouwen.
Het wijzigingsplan met bijlagen ligt met ingang
van donderdag 23 september 2010 tot en met
4 november 2010 (zes weken) tijdens de kantooruren ter inzage in de informatiehoek van
het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 te Horst.
Gedurende deze termijn van zes weken kunnen
belanghebbenden tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan schriftelijk beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag. Géén beroep kan worden ingesteld
door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen
tegen het ontwerpbesluit tot wijziging van
het bestemmingsplan naar voren te hebben
gebracht. Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan treedt in werking met ingang
van de dag na die waarop de beroepstermijn
afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn
met betrekking tot het besluit tot vaststelling
van het bestemmingsplan bij de voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek
om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de
werking van het besluit opgeschort totdat op
het verzoek is beslist.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.2.1
Besluit ruimtelijke ordening kan het besluit tot
wijziging van het bestemmingsplan ook worden
geraadpleegd op de gemeentelijke website www.
horstaandemaas.nl.
Publicatie ontwerp ontheffing ex artikel
3.23 Wet ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas zijn voornemens om met toepassing van
artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening (Wro)
ontheffing te verlenen van het bepaalde in het

bestemmingsplan ‘Peelkernen’ en het gebruik
van de opstallen te wijzigen van ‘Horeca’ met
de aanduiding ‘Lichte horeca’ in ‘Horeca’ op
het adres Noordsingel 75 te Horst, kadastraal
bekend gemeente Horst, sectie N, nummer
1470.
De aanvraag voldoet aan de criteria vermeld
in artikel 4.1.1, lid 1, onder i Besluit ruimtelijke ordening (Bro) om met toepassing van
artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening (Wro)
ontheffing te kunnen verlenen.
Het ontwerpbesluit, het verzoek en andere
daarop betrekking hebbende stukken liggen
voor eenieder ter inzage van 24 september
2010 tot en met 4 november 2010:
- op maandag tot en met vrijdag van 09.00
tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur, ter
inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis van Horst aan de Maas;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen, gedurende de ter inzage termijn van
zes weken, schriftelijk aan ons college van
burgemeester en wethouders, Postbus 6005,
5960 AA Horst, worden ingediend of mondeling bij de afdeling Vergunningen, enkel door
belanghebbenden.
Horst, 23 september 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Bekendmaking vaststelling verordeningen
Burgemeester en wethouders van gemeente
Horst aan de Maas maken bekend, dat de
raad van de gemeente Horst aan de Maas in
haar vergadering van 14 september 2010, de
volgende verordeningen heeft vastgesteld:
• De legesverordening 2010.
• Verordening toeristenbelasting 2011
Beide verordeningen zijn opgenomen in het
publicatieregister gemeentelijke belastingen.
Dit publicatieregister ligt ter inzage bij het
cluster woz van de gemeente Horst aan de
Maas, Wilhelminaplein 6 in Horst.
Een ieder kan op verzoek, tegen betaling van
leges een afschrift verkrijgen van de genoemde verordeningen.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden
tot de medewerk(st)ers van het cluster woz.
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

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.

kom!
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Themabijeenkomst bevolkingskrimp
In de raadszaal vond op 7 september de themabijeenkomst bevolkingskrimp plaats. Een onderwerp dat nationaal, regionaal en lokaal al langer onder de aandacht staat.
Het onderwerp bevolkingskrimp werd die
avond  onder begeleiding van het bureau HET
Co & Co  in alle openheid besproken. Externe
deskundigen gaven hun visie op bevolkings
krimp. Peter Hovens, van het Kenniscentrum
voor Bevolkingsdaling en Beleid, gaf een alge
mene inleiding en liet daarbij relevante cijfers
zien. Ervaringsdeskundige Jan Jenneskens,
bestuurslid van Dynamiek Scholengroep, gaf
aan wat bevolkingskrimp betekent voor het
onderwijs in onze gemeente. Ger Verstegen,
hoofd Woondiensten van Wonen Horst maakte
duidelijk hoe Wonen Horst tegen dit onderwerp
aankijkt. Sjaak Sluiters, secretaris Vereniging
Kleine kernen, informeerden de aanwezigen
over de gevolgen die krimp heeft voor de
leefbaarheid in kleine kernen. En wethouder
Mark Verheijen van de gemeente Venlo gaf
een beschouwing over bevolkingskrimp in onze
regio.

Conclusie
De voorzitter van de gemeenteraad, Kees van
Rooij, sloot de avond af met de conclusie dat
er de komende jaren nog geen sprake is van
bevolkingskrimp in onze gemeente. Maar er
zijn – ook nu al - demograﬁsche verschuivingen
merkbaar. De gemeente hoeft niet het initiatief
te nemen; door zelfsturing kan er ook veel
gebeuren. Demograﬁsche verschuivingen raken
wel alle beleidsterreinen van onze gemeente.
Van Rooij vond daarom dat het niet alleen bij
beeldvorming kan blijven. Horst aan de Maas
moet verder met dit onderwerp. Het college van
B&W heeft daarin een voorbereidende rol. B&W
is er al mee bezig; ook vanuit het coalitieak
koord: we zullen ons moeten voorbereiden op
demograﬁsche verschuivingen. De beeldvorming moet omgezet worden in actie. Daarvoor
zijn op 7 september voldoende bouwstenen
aangedragen, aldus Van Rooij.

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering van
14 september 2010
Op dinsdag 14 september 2010 vond een openbare vergadering van de gemeenteraad
plaats. De volgende punten kwamen aan de orde.
Burgerpodium
Mevrouw Ten Brink en mevrouw Thielen
maakten gebruik van het burgerpodium om
aandacht te vragen voor de door hen opge
richte stichting Leef op safe Horst aan de
Maas. Aan de raadsleden werd een quiz over
duurzaamheid voorgelegd.
Spreekrecht raadsleden
Mevrouw L. Hogema vroeg in haar
spreekrecht aandacht voor de snelheid van
scootmobielen. Zij diende hiervoor namens
de SP een motie in. Deze motie werd
weer ingetrokken, omdat raadsbreed werd
afgesproken om binnen drie maanden het
voorstel van wethouder Op de Laak af te
wachten. Namelijk een harmonisatievoorstel
voor alle bestaande WMOvoorzieningen.
Ook het onderwerp scootmobielen en de
snelheid daarvan worden daarin opgenomen.
Beantwoording schriftelijke raadsvragen
• Op de vraag van de PvdA/PK-fractie
over de skatebaan schetste wethouder
Wijnhoven de huidige stand van zaken.
De beoogde locatie was niet geschikt.
Er zijn nu twee andere locaties in beeld,
maar ook daarvoor is eerst planologisch
onderzoek nodig. De wethouder zei toe dat
de skatebaan er komt.
• De vraag van de SP-fractie over de
gemeentelijke budgetten bijstand wordt
schriftelijk beantwoord.

Wethouder Mark Verheijen, gemeente Venlo, aan het woord tijdens de themabijeenkomst bevolkingskrimp

Column

De raadsfracties laten om de beurt in
Raadsfeiten hun licht schijnen over een even
tuele gebeurtenis door middel van een column.
Deze keer is aan het woord: D66.

D66 wil vooral uw
vertegenwoordiger zijn
In onze vorige bijdrage aan deze rubriek hebben
wij aangegeven vooral volksvertegenwoordiger
te willen zijn. In de vergadering van de gemeen
teraad ondersteunen wij acties van de burgers
en dringen aan op een soepele, minder bureau
cratische benadering. Zo hebben wij tijdens de
vergadering van 14 september kritiek geuit op
de behandeling van de klacht van “Behoud de
Parel”, die geen klacht zou zijn en dus niet door
gestuurd was naar de klachtencommissie.
Wij hebben dat gekwaliﬁceerd als “proceduregeneuzel” en gevraagd om een andere bena
dering.
Politieke partijen belijden met de mond dat
burgers betrokken moeten worden bij de locale
politiek, maar in de praktijk blijken de gevestigde

partijen het tegenovergestelde te doen.
De politiek zou volgens D66 blij moeten zijn met
elk serieus initiatief van burgers, ook als dat kri
tisch staat ten opzichte van het gevoerde beleid.
Politieke partijen krijgen vaak – en terecht  het
verwijt dat zij alleen contact met de burgers wil
len tijdens de verkiezingscampagne. D66 doet
als enige lokale politieke partij ook buiten de
verkiezingscampagne moeite om contact te leg
gen met de burgers door elke eerste zaterdag
van de maand een spreekuur in de bibliotheek
van Horst te houden. Hoewel de opkomst tot
nu toe gering is, waarschijnlijk omdat het een
nieuw fenomeen is, blijven wij doorgaan op de
ingeslagen weg, omdat wij het contact echt van
belang vinden.
In ons verkiezingsprogramma was de ver
keersveiligheid voor de zwakke verkeersdeel
nemers, zoals ﬁetsers en scootmobielers, een
belangrijk thema. Wij hebben inmiddels een
eigen onderzoek gestart om onveilige situaties
in beeld te brengen. Wij nodigen alle burgers
uit om onveilige verkeerssituaties bij ons aan
te melden. Dat mag uiteraard ook tijdens ons
maandelijks spreekuur in de bibliotheek van
Horst op de eerste zaterdag van de maand van
11.00 tot 12.00 uur.
Henk Kemperman,
fractievoorzitter D66 Horst aan de Maas

Actieve informatieplicht
In het kader van actieve informatie vanuit
B&W informeerde wethouder Wijnhoven
de raad over de zogenaamde ‘prioriteits
gelden’. Dat zijn gelden die de dorpsraden
gebruiken om kleine leefbaarheidsprojecten
uit te voeren. B&W heeft besloten om aan
de dorpsraden van alle kernen de huidige
budgetten toe te kennen. De raad kan tijdens
de behandeling van de begroting  later dit
jaar  hierover een besluit nemen.
Ingekomen stukken
Naar aanleiding van de ingekomen stukken
werden vragen gesteld die door de college
leden beantwoord werden.
• Wethouder Op de Laak beantwoordde de
vragen van de D66fractie over de jaar
rekening NLW. De salariëring van de direc
teur is conform landelijke afspraken. Ieder
jaar nemen de aandeelhouders hierover
 op voorstel van de raad van commissa
rissen  een besluit.
• Op verzoek van de PvdA-PK-fractie zei
wethouder Selen toe dat de vragen over de
passantenhaven in Broekhuizen schriftelijk
worden beantwoord.
• Naar aanleiding van de opmerkingen van
de fracties van de PvdA-PK en D66 over
de procedure ‘klacht behoud de Parel’ zei
burgemeester Van Rooij toe dat door het
college van B&W nog eens goed wordt
gekeken naar zowel de procedure als naar
de inhoud van bedoelde brief.
Verslag raadsvergadering 20 juli 2010
Het verslag van 20 juli 2010 werd vast
gesteld.

Voetpad achter basisschool de Doolgaard,
tussen ‘t Veldje en Slooyerbroek in Horst
Door de harmonisatie en eenduidigheid in
de eigendomssituatie van het schoolterrein
werd aan de gemeenteraad voorgesteld om
het voetpad dat achter tegen de school aan
ligt en dat ’t Veldje verbindt met Slooyerbroek
te onttrekken aan het openbare verkeer.
De gemeenteraad stemde in met dit voorstel.
“VROM starterslening Horst aan de Maas”
De startersregeling houdt in dat starters
onder gunstige voorwaarden maximaal
€ 30.000 aanvullend kunnen lenen om een
tekort in de ﬁnanciering voor de eerste koopwoning te overbruggen.
Het door PvdA-PK en D66 ingediende amendement om ook aan nietstarters leningen
te verstrekken om de doorstroming op de
woningmarkt te bevorderen werd aangeno
men, met uitzondering van de SPfractie.
De gemeenteraad – uitgezonderd de SP 
stelde de voorgestelde verordening vast.
Toeristenbelasting 2011
Elk jaar wordt de verordening toeristen
belasting vastgesteld met de nieuwe
tarieven. Eventuele nieuwe ontwikkelingen
op het gebied van de toeristenbelasting
worden daarin meegenomen. Door dat nu al
te doen, krijgen ondernemers de gelegenheid
om hun prijsfolders tijdig aan te passen.
De verordening toeristenbelasting en het
door de Essentiefractie ingediende amen
dement werden vastgesteld. Dat betekent
dat alleen de bedragen voor 2011 zijn
aangenomen. Verder werd, middels een
motie, besloten dat er een vereenvoudiging
van het huidige systeem moet komen.
Controleprotocol 2010 en het normenkader
In het Controleprotocol 2010 en het normen
kader staan regels waarmee de accountant
rekening moet houden bij de controle van de
jaarrekening 2010. Over dit agendapunt heeft
de raad zich een mening kunnen vormen.
In de raadsvergadering van 12 oktober wordt
aan de gemeenteraad voorgesteld om het
controleprotocol en het normenkader vast te
stellen.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Door de wettelijke invoering van de Wabo
per 1 oktober 2010 moesten de Algemene
plaatselijke verordeningen, Leges,
Bouw en Erfgoedverordening (voorheen
Monumentenverordening) aangepast
worden. De gemeenteraad heeft unaniem
ingestemd met deze wijzigingsvoorstellen.
Informatie
Wilt u meer weten over wat besproken
is tijdens de raadsvergadering: op www.
horstaandemaas.nl kunt u de videobeelden
van de raadsvergadering bekijken. Dat kan al
daags na de betreffende vergadering. Nadat
het verslag van de vergadering is vastgesteld
(in de volgende vergadering), kunt u de
vergadering in het digitale archief raadple
gen als videobestand en ook als schriftelijk
verslag.
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Kinderen moeten met het eigen dialect worden opgevoed
Wat moet er met de Limburgse dialecten? Zijn ze een waardevol onderdeel
van een lokale cultuur of kan iedereen maar het beste gewoon Nederlands
praten zodat de verschillende dialecten een langzame dood sterven? De basis
voor de dialecten ligt in de opvoeding van de kinderen. Als zij het dialect niet
meekrijgen, kunnen ze het later ook niet doorgeven aan hun kinderen. Een duidelijke meerderheid van de bezoekers aan www.hallohorstaandemaas.nl vindt

het in ieder geval belangrijk dat kinderen dat dialect wel leren en dat ze ermee
worden opgevoed. Meer dan driekwart was het eens met onze stelling.
PVDA-PK-raadslid Roy Bouten is het in ieder geval eens met de stelling. Hij
is voor een tweetalige opvoeding van kinderen. “Nederlands is een must voor
de toekomst van zowel kind als provincie. Dialect is daarbij mooi en belangrijk
voor onze cultuur en identiteit”, aldus Bouten.

Ik hoef geen nauw contact met de mensen
in mijn buurt

Fluitje

eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Aanstaande zaterdag is het weer Burendag. Dit is vijf jaar geleden
bedacht door koffiebrander Douwe Egberts. Inmiddels heeft ook het Oranje
Fonds zich aangesloten bij het initiatief. Dit fonds probeert via subsidies
de betrokkenheid in de samenleving te bevorderen. Het idee achter de
Burendag is dan ook dat buurtbewoners via de meest uiteenlopende
activiteiten met elkaar in contact komen of, zoals de initiatiefnemer
waarschijnlijk wil, in ieder geval eens bij elkaar op de koffie gaan. In de

Horster wijk De Risselt bijvoorbeeld worden inwoners opgeroepen om met
elkaar te gaan volleyballen of tafeltennissen. Maar zit iedereen hier wel
op te wachten? Sommige buurtbewoners zal het een worst wezen wie de
buurman is en wat voor werk hij doet, laat staan dat ze samen met hem
een potje willen jeu de boulen. Hoe zit dat bij u? Vindt u het belangrijk
dat mensen in uw buurt elkaar kennen, of kan de buurt u wat dat betreft
gestolen worden?

Uitslag vorige week (week 37) > De Gemeente moet kiezen voor de veiligste variant voor aan te leggen fietspaden,
ongeacht de kosten > eens 71% oneens 29%
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beejekurf
r e s t a u r a n t

een aVondje tafelen
in de beejekurf is Veel meer
dan alleen de moeite waard...
Paterslaan 15 Venray t 0478 581869 e info@debeejekurf.nl i www.debeejekurf.nl
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Melissa. Stoffen hoekbank met extra hoge rug.
Van 1899.- voor 1499.Meerprijs hoofdsteun van 125.- voor 99.-

Melissa. Hocker stof
van 539.- voor 429.-

Cactus
Column

05-07-10

Marcos. In stof of leder en met poot
naar keuze in hout of chroom zwart.
Fauteuil stof + chromen poot 665.-

Tijdens de laatste raadsvergadering kwamen twee in
het wit gestoken dames de
´publieksronde´ openen.
Van tevoren hadden ze op alle
tafels een klein fluitje geplaatst
en iedereen was benieuwd wat
of de witte nonnen wilden gaan
vertellen. De dames waren
echter geen nonnen en geen
verpleegkundigen die het
geheim van een goed werkende
fluit wilden demonstreren, maar
vertegenwoordigsters van de
stichting Leef op Safe, een club
van mensen die vindt dat we
gezonder moeten leven, eten en
drinken en die zelfs bekend zijn
tot in America! Een stichting die
meent dat de wereld naar de
pisang gaat als we niet meer
bananen van Fair Trade nuttigen
bijvoorbeeld. En dat we onze
daken moeten voorzien van
zonnepanelen om aldus stroom
te besparen. Over investeringen
en eventueel rendement over
hoeveel jaren, werd niet
gesproken. Maar goed, de witte
dames riepen aan het einde van
hun verhaaltje de raadsleden op
om achter hun stoel te gaan
staan en op het fluitje te gaan
blazen. En tot verbazing van de
aanwezigen op de publieke
09:36tribune deden alle edelachtbare
dames en heren daaraan mee.
De mens is en blijft toch een
kuddedier. Het fluitconcert had
door Mozart niet beter kunnen
worden gecomponeerd,
hoewel... het was dan ook een
fluitje van een cent! Benieuwd
zijn we naar de volgende
raadsvergadering waar misschien Rowwen Hèze binnenkomt en ter gelegenheid van
hun 25-jarig bestaan iedereen
oproept om mee te zingen: Het
is een kwestie van geduld, rustig
wachten op de dag dat de raad
verstandig lult. Gegarandeerd
dat iedereen weer mee doet.
En die dag komt er zeker, maar
wanneer? Overigens zou het een
goed idee zijn om bij elke
raadsvergadering met een
aardige practical joke te komen,
het zal zeker de aandacht
afleiden van de ellenlange
opmerkingen over de notulen
van de vorige keer waar
raadsleden weer onjuistheden in
menen te ontdekken.
Cactus

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Zware beproeving
voor Duchenne Heroes
Na meer dan vijftig uur in het zadel te hebben gezeten, kwamen de deelnemers aan de Duchenne Heroesfietstocht zaterdag moe maar voldaan aan in Nijmegen. De mountainbikers hadden voor deelname duizenden
euro’s opgehaald voor bestrijding van de spierziekte van Duchenne. Onder de deelnemers waren twee teams uit
onze gemeente: Peter Alards en René van Helden met Team PR en Micky Verhaeg, Ron Cox en Bart van de Laar met
Let’s Ride for Duchenne.

VGD

INSTALLATIE B.V.

Wij staan weer voor u klaar!
Graag brengen we u op de hoogte van het feit, dat wij vanaf
september onder de naam VGD Installatie b.v. de werkzaamheden
in onze vertrouwde regio hervatten en voortzetten van het wellicht
door u bekende bedrijf SVG totaaltechniek.
In deze nieuwe ﬁrma (kleinschaliger), zullen onze werkzaamheden
in eerste instantie alleen elektra zijn.
We maken dus een nieuwe frisse start, waarin we u graag weer
van dienst zijn en we garant staan voor een goede service en
kwaliteit!
U kunt, uiteraard geheel vrijblijvend, te allen tijde contact met ons
opnemen voor al uw vragen en storingen.
Ons nieuwe team bestaat uit:
Eric van Gasteren, Ruud van Hoof, Marcel Lemmen en Ton Swinkels.

VGD installatie bv
Bezoekadres: Deckersgoedtweg 6, 5975 RR Sevenum
Telefoon: 077-467 13 92 - E-mail: info@vgdinstallatiebv.nl

Bikers Bart van de Laar, Ron Cox en Micky Verhaeg
De teams reden in zeven etappes
van Luxemburg naar Nijmegen. Een
zware tocht volgens mountainbiker
Micky Verhaeg. “Volgens andere
deelnemers was dit de zwaarste editie
tot nog toe. Er was veel modder en
het was ’s morgens erg koud”, aldus
Verhaeg die ondanks de ontbering toch
terugkijkt op een superervaring.
De tocht werd een ware slijtageslag
die ook het team van Micky Verhaeg
niet bespaard bleef. Gemertenaar Bart

van de Laar moest door een blaasontsteking na 15 kilometer weer afstappen
en kon pas bij de vierde etappe weer
meedoen. En dat was nog niet alles,
want hij moest samen met Ron Cox uit
Melderslo de laatste twee etappes missen vanwege een knieblessure.
Alle deelnemers werden tijdens
de laatste tien kilomter onder politiebegeleiding door het centrum van
Nijmegen geleid naar de aankomst
op Park Brakkenstein. Daar stonden

familie, vrienden, bekenden en kinderen met de ziekte van Duchenne klaar
om de ’helden’ te verwelkomen. “Die
aankomst maakt alles weer goed. Je
voelt geen pijn meer en bent ineens
niet meer moe”, aldus Verhaeg.
Als toetje had het team van
Verhaeg nog een bijzondere toertocht
voor vier Duchenne-patiëntjes
georganiseerd. De vier mochten in een
Porsche, Ferrari, Lamborghini en een
Bentley een toertocht maken.

Finale NK gazonmaaierrace
te Lottum
Op zondag 26 september worden in Lottum de finalewedstrijden van het NK gazonmaaierracen 2010 verreden.
Er wordt gestreden in de Superstandaard klasse, de B-klasse en de A-klasse, ofwel de formule 1 onder de maaiers.

professioneel bijspijkeren in Horst!
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Omroep Reindonk is een
media organisatie die door
middel van radio , televisie
en internet mensen informeert, inspireert en verbindt.
Er worden radio en televisie
programma`s, kabelkrant en websites van kwaliteitsniveau gemaakt
door een enthousiaste groep vrijwilligers.
Voor haar toekomst is Omroep Reindonk op zoek
naar nieuwe enthousiaste medewerkers die richting en leiderschap willen geven
in ruil voor een boeiende, uitdagende en plezierige werkomgeving.

Omroep Reindonk zoekt:

Medewerk(st)ers met leidinggevende capaciteiten
Het circuit aan de Zandterweg in
Lottum is de afgelopen weken speciaal
geprepareerd om te zorgen voor
spectaculaire manches. Het team
Gt Lottum zal met 6 rijders meestrijden
om de bekers, waarmee Gt Lottum het
grootste gazonmaaierteam van heel
Nederland is. Tussen de manches door

zullen er ook weer brommercrossers
aantreden voor hun wedstrijden. Na
afloop treedt in de feesttent de band
Snormaal op.
Na vijf jaar neemt Roy Wagemans
afscheid als deelnemer aan de gazonmaaierraces. Roy begon zijn carrière
in 2005 en had al snel de smaak te

pakken. In 2008 was hij kampioen in
de B-klasse en promoveerde naar de
A-klasse, waarin hij vorig jaar als 7e
eindigde. Hij rijdt komend weekend in
Lottum zijn laatste wedstrijd.
Aanvang van de trainingen is om
12.00 uur. De wedstrijden starten om
13.00 uur.

Je maakt deel uit van een nieuw te vormen team waarbij je zelf vorm
kunt geven aan de functie inhoud.
Heb je zin om als vrijwilliger aan de slag te gaan en een succes te maken van omroep Reindonk, stuur dan een korte reactie naar edwin.van.rensch@reindonk.nl
We nemen dan contact met je op.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

CDA helpt starters (BIEB) in Horst aan de Maas
Naar aanleiding van vragen van het CDA in juli, is in de raadsvergadering van 14 september de verordening ‘VROM startersleningen Horst aan
de Maas’ vastgesteld. Het CDA is verheugd over de snelle reactie vanuit
het college, omdat het potje voor de startersleningen voor BIEB-projecten
(Bouwen In Eigen Beheer) dreigde leeg te raken. Daardoor zouden starters
in de gemeente in de problemen komen. De vraag was om snel te
handelen en dat is gebeurd.
CDA heeft ingestemd met het
vrijmaken van een bedrag van
€ 450.000 om 30 starters de gelegenheid te geven van de regeling

gebruik te maken. De maximale
kosten voor deze regeling voor 2010
bedragen € 24.750,-. Het CDA heeft
ook ingestemd met de veranderde

voorwaarden. Dit zijn onder andere:
- het vervallen van de eis dat de
aanvrager sociale binding moet
hebben met de gemeente;
- het vervallen van de leeftijdsgrens;
- het vervallen van de eis dat de
aankoop het eerste huis moet zijn.
Deze aanpassingen vergroten
de kansen van kopers, binnen en
buiten de gemeente, om een huis te
verwerven in de kernen van Horst aan
de Maas. De aanpassingen in de rege-

ling zijn positief voor de doorstroming
naar een volgend huis, waardoor er
weer starterswoningen vrijkomen in
de kernen voor de volgende lichting.
Een ander belangrijk aspect is dat
de bouwsector zal profiteren van de
voortzetting van deze regeling en dat
is goed voor de lokale economie.
De door het CDA over dit onderwerp gestelde vragen zijn positief
beantwoord door wethouder Selen.
Op de vraag hoe verder als de 30

leningen op zijn, zegt de wethouder
toe dat er dan een nieuw voorstel
richting gemeenteraad komt om
nieuwe gelden voor deze regeling
vrij te maken.
Zoals u ziet zet het CDA zich
in voor leefbaarheid in de kernen
door woningbouw en economie te
stimuleren. Als volkspartij doen we
wat we zeggen.
Eric Brouwers
CDA-raadslid Horst aan de Maas

Essentie helpt starters en vereenvoudigt de toeristenbelasting
Het kopen van een huis is op dit moment voor vooral jonge starters
een probleem. Essentie wil zich maximaal inzetten om ervoor te zorgen
dat iedereen prettig kan wonen in onze gemeente, waarbij starters onze
speciale aandacht krijgen. Daarom is de starterslening van nieuwe
financiële middelen voorzien. De starterslening is een geldlening om
starters en eventueel doorstarters juist dat steuntje in de rug te geven dat
ze nodig hebben om in deze tijden, waarin de banken en hypotheekverstrekkers erg zware voorwaarden stellen, in aanmerking te kunnen komen
voor een hypothecaire geldlening.

Het mes snijdt aan twee kanten:
enerzijds wordt de starter cq. doorstromer geholpen, anderzijds helpt
deze regeling de gemeente om iets
sneller de gemeentegronden te gelde
te kunnen maken. Ook de bouwsector
in onze regio kan hiermee beter de
lopende crisis doorkomen.
De regels voor de heffing van
toeristenbelasting zitten erg ingewikkeld in elkaar. Er is teveel geregeld en
daardoor wordt het er bepaald niet

eenvoudiger op. Voor de gemeente
is het een hoop werk om erop toe
te zien dat aan alle gestelde regels
wordt voldaan, maar ook voor de
ondernemers is het arbeidsintensief en
ingewikkeld om deze gemeentelijke
regelgeving op een goede manier na
te leven.
Essentie wil dat regelgeving vanuit
de gemeente helder en eenvoudig
geregeld is. Daarom hebben wij het
college de opdracht gegeven om

in beeld te brengen of het heffen
van toeristenbelasting niet op een
andere, veel eenvoudigere manier
geregeld kan worden. Te denken valt
bijvoorbeeld aan een vast tarief per
toeristische ondernemer. Dit bespaart
een hoop tijd en geld voor enerzijds
de ondernemer en anderzijds de
gemeente. Het voorstel van Essentie
werd door alle partijen ondersteund,
zodat het college hiermee aan de
slag kan gaan!

Wie schetst dan ook onze verbazing als in de raadsvergadering
van afgelopen dinsdag geen enkele
partij onze oproep om scootmobielen
standaard op 16 km per uur te zetten,
wil ondersteunen? Men is tevreden
met de toezegging dat het terugkomt in de integrale nota WMO (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning) en
dat we er op dat moment over kunnen
praten. Zelfs onze vraag om als raad
uit te spreken “Wij kiezen voor de

hoge snelheid als standaardsnelheid
in deze integrale nota” werd door
geen enkele andere partij gesteund.
De raad heeft hiermee een kans vergeven om het college deze opdracht
te laten uitvoeren en één van de
verkiezingsbeloften in te willigen.
De SP is verbijsterd over zoveel
politieke onwil.
Linda Hogema,
gemeenteraadslid SP
Horst aan de Maas

Scootmobielen
Nog geen jaar geleden zaten we midden in de campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Alle partijen zetten hun beste beentje voor
en beloofden de mooiste dingen. Zo hoort dat in verkiezingstijd. Eén van
de dingen die beloofd werden, was dat de snelheid voor scootmobielen
omhoog zou gaan. Alle partijen waren het hierover eens. Het zou de
verkeersveiligheid ten goede komen en de mobiliteit van mensen met
een scootmobiel verbeteren.
Enfin, de verkiezingen werden
gehouden en een nieuw college
van CDA, Essentie en PvdA-PK werd
gevormd. In het coalitieakkoord

lezen we dat het ouderenbeleid zich
richt op het wegnemen van belemmeringen voor ouderen die zich in een
(financieel) afhankelijke situatie bevin-

den. Het inzetten van kennis en kunde
van ouderen voor de gemeenschap
wordt gestimuleerd.
Vervolgens horen wij niets meer
over de mooie belofte van alle partijen
om de snelheid van scootmobielen
te verhogen. Volgens de SP is dit bij
uitstek waar het in het coalitieakkoord over gaat: het wegnemen van
belemmeringen voor ouderen en de
kennis en kunde van ouderen voor de
gemeenschap inzetten.
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Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51

SCHONER EN
VOORDELIGER!
ve

Het betoverende najaar van 2010

biobenzine

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

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

www.dms-service.nl
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Bokkenollen en Limonollen
Op 9 en 10 oktober wordt het jaarlijkse Bokkenollen en Limonollen in
Griendtsveen georganiseerd.
Naast het Bokkenollen en
Limonollen zal het publiek in
Griendtsveen kunnen genieten van livemuziek. Op zaterdag 9 oktober zullen
´de Ommelaars´ uit Ommel en ´Smesh´
uit Lieshout overdag het publiek vermaken. ´s Avonds zal het feestgedruis
losbarsten in de tent met het orkest
´Noah´. Op zondagmiddag

10 oktober zijn er tijdens het Spätschoppen optredens van ´Bloast um
op´ uit Deurne en de ´Excelsiorblazers´
uit Zeilberg. De inschrijvingen voor
het Limonollen zijn gestopt. Voor het
Bokkenollen op zaterdag zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor het downloaden
van het inschrijfformulier en verdere
informatie zie www.bokkenollen.nl

Blues en rock uit de jaren
60 tot 80 in D´n Toerstop
Op zaterdag 25 september staat de Belgische rock & bluesband History-X
op het podium van Motorcamping d’n Toerstop in Melderslo. History-X is een
rock & bluesband die gestart is in 2004 met de bedoeling de rock & bluesmuziek van de jaren 60 tot 80 weer nieuw leven in te blazen.
De band bestaat uit vier leden
met ruime ervaring in de muziekwereld: JP (zang en leadguitar), Firmin
(bas en backingvocal), Leon (guitar
en backingvocal) en Michel (drums).
History-X wil mensen laten genieten

van de classics van de zestiger tot
tachtiger jaren.
Het concert begint om 21.30 uur
en de toegang gratis. Motorcamping
d´n Toerstop ligt aan de Broekhuizerdijk
27 te Melderslo.

Champignondagen in
Museum De Locht
Op zaterdag 25 en zondag 26 september worden de traditionele
champignondagen in Streekmuseum De Locht gehouden. Dit gebeurt in
samenwerking met het champignonverwerkingsbedrijf Lutèce dat 100 jaar
bestaat.
Op zaterdag 25 september organiseert Lutèce een open dag in de
fabriek in Velden. Bezoekers kunnen
daar van 11.00 tot 16.00 uur een
kijkje nemen. Deze bezoekers kunnen
vervolgens tegen gereduceerd tarief
Museum De Locht bezoeken.
In De Locht zijn er zowel op zaterdag als op zondag allerlei activiteiten.
Bezoekers kunnen via de originele
veilingklok diverse soorten verse paddenstoelen en producten van Lutèce
kopen. Ook kunnen zij genieten van
lekkere champignongerechten. Op
beide dagen kunnen kinderen zelf
champignons plukken en een broodje
bakken aan het spies in open vuur. De
Peelkabouters zijn aanwezig en er is
een speciale speurtocht voor kinderen.
Schilder Jan Coenen toont op deze
dagen schilderstukken van paddenstoelen in allerlei vormen. Er wordt
daarnaast natuurlijk ook veel informatie over het telen van champignons
gegeven, van paardenmest tot broed
en dekaarde.

Het museum is dagelijks geopend
van 11.00 tot 17.00 uur. Groepen
kunnen op afspraak ook op andere
tijden terecht. Op 25 en 26 september
is Museum De Locht geopend vanaf
13.00 uur.

U bezoekt binnenkort
toch ook de Hiltho?
Ontvang in onze stand
een kortingscoupon voor

Voor het wassen,
knippen, plukken en
ontwollen van alle rasen rasloze honden.
Sandra Sauvageot
Zandterweg 3, 5973 RB Lottum
mail@trimsalonwoef.info
077-4631396 / 06-30579527
www.trimsalonwoef.info

10 euro korting
op een set gelnagels
Standnr B1.08
Tevens zijn wij op zoek
naar een ervaren

nagelstyliste, kapster
en een pedicure
om ons team te versterken!

Venloseweg 104, Horst
Tel. (077) 464 20 42

Skinnie en Gene Taylor
in Cambrinus
Er staan de komende week een paar mooie optredens op het programma van Cambrinus in Horst. Zondag 26
september treedt Skinnie hier op en op woensdag 29 september de pianist Gene Taylor.
Skinnie is een singer-songwriter die veel liedjes schrijft voor
zichzelf, maar ook voor anderen.
Zo schreef hij veel songs voor zijn
broer Mo’Jones. Met de gelijknamige
band stond hij op het Northsea
Jazz Festival (2003) en op Pinkpop
(2006) en scoorde hij enkele radiohits. Ook maakte Skinnie deel uit

van Herberg de Troost, het muzikale
uitstapje van Jack Poels en Tren van
Enckevort. Het concert begint om
16.00 uur.
Al eerder stond de blueslegende
Gene Taylor op het podium van
Cambrinus. Het beviel hem en het
publiek zo goed dat snel een tweede
concert werd gepland. Deze keer gaat

de voormalige pianist van Canned
Heat en The Fabulous Thunderbirds
op de Scandinavische toer. Uit
Finland brengt hij zanger/gitarist
Jussi Raulamo alias Jo Buddy mee.
De sound van Jo Buddy bestaat
uit ruige, vurige blues met veel
scheurende gitaren. Dit concert
begint om 20.30 uur.

Kermis in Swolgen met Riverside
Van 24 tot en met 28 september wordt in Swolgen weer de jaarlijkse kermis gevierd. Het is in de regio één
van de laatste kermissen van het seizoen en staat bekend om zijn gezelligheid.
Na de opening van de kermis
op vrijdagavond door Disco Tropical,
treedt zaterdagavond de coverband
Riverside vanaf 20.30 uur op in de
feesttent achter Café Zaal Wilhelmina.
Deze avond word georganiseerd door
Sporting ST (voorheen SV Swolgense

Boys uit Swolgen en Top´27 uit Tienray).
Ook in de zaal is het feest, hier speelt
op zaterdagavond de band Hurricane.
Op zondag 26 september staat vanaf 16.00 uur de feestband La Stampa
op het podium. De zondagavond wordt
verzorgd door de coverband Noah.

Tijdens het matinee op maandag
treedt vanaf 16.00 uur de coverband
Manilla op en ’s avonds staat Big Nick
op de planken. Op dinsdag wordt de
kermis afgesloten met een gezellig
matinee. Diverse Swolgense dj’s zullen de muziek verzorgen.

Mantilla’s in de Kantfabriek
Op donderdag 30 september 2010 van 14.00 tot 16.00 uur geeft Jan Geelen in Museum de Kantfabriek een
presentatie met als thema de Mantilla. Jan Geelen is een zeer deskundige kantkenner en verzamelaar.
Een mantilla is een Spaanse
hoofdsluier, gemaakt van Chantilly of
blonde (kantsoort van zijde). Zij wordt
in de Spaanse traditionele kleding
van de vrouw over de kam gelegd
die in de haarknot wordt gestoken.
Een mantilla is vaak prachtig gemaakt

en bestaat uit zeer fijn kloswerk met
dikwijls prachtige motieven.
Jan Geelen heeft een grote collectie antieke kanten opgebouwd. Hij
heeft die verkregen door jarenlang
antiekmarkten en winkels te bezoeken,
vooral in het buitenland. De originele

handgekloste mantilla’s zijn een onderdeel van zijn uitgebreide collectie
die beheerd wordt door de Jan Geelen
Stichting. Tijdens de presentatie zal
Jan veel mantilla´s laten zien en erover vertellen. Voor meer informatie
www.museumdekantfabriek.nl/cursussen
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‘Feel the Music’ in Mèrthal
De Meterikse Muziekvereniging Concordia houdt een groot promsconcert in de Horster Mèrthal. Onder het motto
‘Feel the Music’ presenteert de fanfare van Muziekvereniging Concordia op zaterdag 9 oktober om 20.00 uur een
muzikale show in de Mèrthal in Horst. Het belooft een wervelende happening te worden waarbij het publiek een
muzikale reis maakt. De fanfare van Muziekvereniging Concordia bestaat negentig jaar en de drumband vijftig jaar.
De feestelijke activiteiten vinden plaats onder het motto: Concordia Celebrates.

Sinds 1980
een familiebedrijf
Het restaurant waar u kunt genieten van originele
Italiaanse gerechten en onze exclusieve pizza’s

NIEUW

Proef de hele menukaart geserveerd aan tafel!
Onbeperkt eten voor € 20,- per persoon.
Reserveren gewenst

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

La Rondine - Meterikseweg 84 - Horst

taal die men wereldwijd begrijpt. Het
brengt jong en oud bij elkaar, vandaar
ook dat Concordia kiest voor het thema
Feel the Music. Ik kan je verzekeren
dat er nog lang gesproken zal worden
over deze avond, zo divers en interessant wordt het concert”, aldus de
muziekliefhebber. De Meterikse fanfare
presenteert zich op zaterdag 9 oktober
als Big Band met muziek uit zowel de
oude en uit de nieuwe doos. “Er komt
muziek voorbij van onder anderen Billy
Joel, Frank Sinatra, Joe Cocker, Michael
Jackson, Guns n’ Roses en Golden
Earring”, aldus René. Naast verschillende bekende artiesten treedt ook talent
van eigen bodem op. Marjolein Kuenen
en dj Ron van den Beuken geven acte
de présence. “Speciaal voor dit jubileum
heeft Ron van den Beuken voor de
fanfare een uniek project, ‘Pulstar’ van
Vangelis muzikaal bewerkt. De interactie tussen de dj en het Bigband-fanfare-

orkest belooft supergaaf te worden”,
zegt Achten.
“Grote promsconcerten eisen
zeer intensieve voorbereidingen. De
kosten die daarmee gepaard gaan (het
neerzetten van een kwalitatief hoogwaardige muzikale show) dragen er toe
bij, dat grotere promsconcerten steeds
meer naar de achtergrond verdwijnen.
Dankzij een nieuwe sponsorcommissie
onder leiding van Paul Driessen gelooft
Concordia in deze vorm van entertainen.
Kom ook maar kijken en luisteren, dan
zie je waartoe een klein dorpje in staat
is”, besluit René het interview.
De entreekaarten kosten 17,50 euro
(dagkassa 20,00 euro). Kinderen tot
en met 12 jaar 7,50 euro. De kaarten
zijn verkrijgbaar bij Café het Hukske en
Café Kleuskens in Meterik en in Horst
bij Kwalitaria het Hukske en het postkantoor (Plus). Voor meer info:
www.concordiameterik.nl

Grubbevorster LiedjesKonkoer
Op zaterdag 25 september opent de Gekke Maondaagsvereiniging De Plaggenhouwers uit Grubbenvorst het
vastenaovondseizoen 2010/2011, dit jaar in het teken van ´Laef dich oét!´, met het jaarlijkse LiedjesKonkoer.
Tijdens de liedjesavond zal aan de
hand van dit motto het vastenaovendlied voor het nieuwe seizoen gekozen
worden. Daarmee wordt bekend wie

de opvolger wordt van de winnaar van
vorig jaar: de Toddezek. Ook dit jaar
doen er allemaal artiesten uit eigen
dorp mee. De liedjesavond wordt

gehouden in gemeenschapshuis het
Haeren in Grubbenvorst. De aanvang
is 19.49 uur en de zaal gaat om 19.00
uur open. De entree is gratis.

Orgelconcert in Lottumse kerk
Op zondag 26 september 2010 vindt het derde en laatste orgelconcert van 2010 in Lottum plaats. Dit concert
wordt verzorgd door de 36-jarige organist Stephan van de Wijgert uit Utrecht, samen met Roel Verheggen, een
39-jarige dwarsfluitist.
Stephan van de Wijgert kreeg als
jongen piano- en orgelles en op de
leeftijd van dertien jaar had hij zijn
eerste organistenbaan. Hij studeerde
orgel en koordirectie aan het conservatorium in Utrecht. Als dirigent is hij
actief bij kerkkoren in Abcoude.
Daarnaast is hij organist van de Sint
Willibrorduskerk in Amsterdam, waar
hij het monumentale Smits Orgel uit
1864 bespeelt. Roel Verheggen begon
zijn muzikale loopbaan bij de

Koninklijke Harmonie van Lottum.
Hij won diverse malen op solistenconcoursen en nam deel aan landskampioenschappen. Roel studeerde
dwarsfluit en hafabra-directie aan het
Brabants Conservatorium en nam
zanglessen bij zangpedagoog Jos van
Eijck. Momenteel is hij werkzaam als
dirigent bij de Koninklijke Harmonie
van Arcen en bij drie koren. Verder
werkt hij als docent dwarsfluit, als
fluitist en als zanger.

Samen met Stephan van de
Wijgert zal Roel Verheggen een uniek
concert verzorgen. Er is een mooi
programma samengesteld. Hoewel de
organist en de dwarsfluitist boven op
het oksaal hun concert geven, zijn de
handelingen te volgen op een groot
scherm voor in de kerk. Het concert
begint om 16.00 uur en de toegang tot
het concert is gratis. Bij de ingang van
de kerk wordt een programmaboekje
uitgereikt.

5 euro korting
op een behandeling
knippen en kleuren
Standnr B1.08
Tevens zijn wij op zoek
naar een ervaren

nagelstyliste, kapster
en een pedicure

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

hE15

biobenzine

SCHONER EN
ZUINIGER RIJDEN!

om ons team te versterken!

Venloseweg 104, Horst
Tel. (077) 464 20 42
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René Achten is aangetrokken als
projectleider voor dit unieke promsconcert van Concordia. Hij hoopt op een
bomvolle Mèrthal. “Voor een muzikant
is dat het ideale podium en is genieten
gegarandeerd.” De Meterikse muziekvereniging wil zoveel mogelijk mensen
laten genieten van hun muzikale
werken. Dat is ook de reden om Feel
the Music in de Mèrthal te houden.
Afgelopen jaren organiseerde de muziekvereniging internationale promsconcertwedstrijden in de Mèrthal in Horst
en de Venlose Maaspoort. Maar als
organiserende vereniging kon Concordia
nooit zelf deelnemen aan deze wedstrijden. Nu de fanfare en drumband
hun jubileum vieren, grijpt de fanfare
haar kans om zelf een promsconcert te
brengen.
René Achten: “In de Mèrthal presenteert Concordia zich in gala aan alle
muziekliefhebbers. Muziek is de enige

U bezoekt binnenkort toch ook
de Hiltho? Ontvang in onze
stand een kortingscoupon voor

rst

Ron van den Beuken repeteert samen met Concordia voor het Promsconcert

Meer nieuws?
www.hallohorstaandemaas.nl

FysiQ
Open Dag

fysiotherapie
en fitness

Zaterdag 25 september
vanaf 11:00 tot 14:00 uur.
Kom eens binnen kijken bij
FysiQ fitness.
Wil je gratis je conditie laten testen?
Neem dan een handdoek en
sportkleren mee.

FysiQ

fysiotherapie
en fitness

Mommesstraat 2
5975 NG Sevenum
077- 467 23 28
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HALLO wint A.M. Banda-prijs

Een kroon op één jaar HALLO
Dubbel feest bij HALLO Horst aan de Maas. Vorige week donderdag werd het nieuwsblad bekroond met de A.M. Banda-prijs en deze week viert
HALLO ook nog eens zijn eerste verjaardag. Reden genoeg om uitgever Eric van Kempen van GCH Media eens te vragen naar zijn ervaringen in het eerste
jaar HALLO.

Wiel Franssen (61)
Kern: Swolgen
Aantal adressen: 170
Tijdens het rondbrengen van de
krant kom ik vaak mensen tegen
waarmee ik gezellig een praatje maak.
Mijn vrouw vindt het ook wel leuk dat
ik 1,5 uur uit huis ben. Daarnaast krijg ik
veel positieve reacties van de mensen
over het blad zelf. Als het regent vindt
ik het minder leuk. Het is erg vervelend dat reclamestickers op de deuren
regelmatig verwisseld worden. De ene
keer een nee/ja sticker en na een tijdje
weer een nee/nee sticker. Erg onduidelijk allemaal.

Jony Reinders (15)
Kern: Kronenberg
Aantal adressen: 205
Het is wel leuk dat ik er geld mee
verdien. Het is minder leuk als het
slecht weer is en de krant toch op die
donderdag bezorgd moet worden. Of ik
nog bijzondere dingen meemaak tijdens
het bezorgen? Ik kan zo één, twee, drie
niets bedenken. Het geld dat ik ermee
verdien zet ik op mijn spaarrekening.

Eric van Kempen is dolblij met
het winnen van de A.M. Bandaprijs. Deze onderscheiding voor het
beste commerciële initiatief onder
nieuwsbladen wordt uitgereikt door
de Nederlandse Nieuwsblad Pers, de
branchevereniging van nieuwsbladen.
HALLO kreeg de prijs vanwege het lef
om in moeilijke economische tijden
nog een nieuw blad uit te brengen
en voor de sterke uitstraling van de
krant en de bijbehorende website
www.hallohorstaandemaas.nl “Het is
fantastisch om te zien dat een nieuw
medium waar je in gelooft ook door
anderen wordt gewaardeerd”, aldus
Van Kempen. Hij kan zich helemaal
aansluiten bij het oordeel van de jury.
”HALLO wordt met plezier gemaakt
door een enthousiast team en dat
straalt het blad en de site uit”, aldus
de uitgever.
Van Kempen ziet het binnenhalen
van de prijs als een mooie kroon op
het eerste jaar van HALLO waarin door
een heel team van uitgever, redactie, opmaak, advertentieverkoop,
bezorgers en de mensen daaromheen
de afgelopen anderhalf jaar hard is
gewerkt om een nieuw blad uit de
grond te stampen. “Ik kijk daar heel
positief op terug, zeker omdat we
goede resultaten halen”, vertelt de
uitgever. “We zijn met niets begonnen
en hebben veel geleerd. We hebben
het professioneel opgezet met een
redactiestatuut en een bladformule en
mede daardoor zijn we redactioneel
en qua advertentieverkoop in één jaar
al flink gegroeid. Ik krijg veel reacties
van mensen en hoor dat ze het blad
graag lezen. Ook van veel jongeren,

dat werkt. In deze tijdsgeest past het
niet meer om met abonnementen
te werken. Kijk maar naar het gratis
nieuws op internet en gratis dagbladen als Spits, Metro en De Pers.”
Om toch scherp te blijven, is
HALLO enige tijd geleden begonnen
met een uitgebreid marktonderzoek.
Van Kempen wil graag weten wat er
nog kan worden verbeterd aan zijn
blad. “Dat kunnen hele kleine dingen
zijn. Als het blad daardoor beter
wordt, heeft dat weer effect bij de lezers en de adverteerders. En daar gaat
het om”, aldus de Horstenaar. “De
wereld om ons heen verandert, en
daar moeten we op reageren. Daarom
willen we weten wat lezers wel
en niet belangrijk vinden.” Hoewel
Eric van Kempen nog niet veel wil
prijsgeven over de resultaten van dat
marktonderzoek is hij wel enthousiast
over de respons. “Die is enorm, buiten
verwachting. Dat geeft aan dat het
blad leeft. Als je na een jaar al zoveel
reacties krijgt is dat fantastisch.”

wat me verbaast omdat jongeren over
het algemeen geen nieuwsbladen
lezen, maar HALLO wel. Zo is het ook
opgezet. We maken een blad voor alle
inwoners van Horst aan de Maas, dus
ook voor de jeugd en voor alle kernen
in de gemeente.”
De bladformule die bij het opstarten van het nieuwsblad is opgezet,
staat nog steeds. “Dat is onze kracht.
Elke week een zelfde opzet die herkenbaar is. Ook voor adverteerders.
We combineren inhoudelijke artikelen

met advertenties, waardoor advertenties beter opvallen dan wanneer ze op
advertentiepagina’s staan”, aldus Eric
van Kempen.

Het blad is en
blijft gratis
Aan de opzet zal dus voorlopig niet
veel veranderen, en zeker niet aan het
verdienmodel van HALLO. Van Kempen:
“Het blad is gratis en blijft gratis. Wij
hebben daar bewust voor gekozen, en

Mini-website voor
verenigingen
Vooruitlopend op de resultaten
van het marktonderzoek is er op de
website van HALLO al een vernieuwing doorgevoerd. Daar kunnen
verenigingen en andere organisaties
hun eigen nieuws voor de leden
plaatsen. Dit is vooral handig voor
verenigingen zonder eigen website of
die moeite hebben om hun bestaande
site te onderhouden. Meer informatie
hierover is te vinden op www.
hallohorstaandemaas.nl/verenigingen

Bezorgers geplukt
Zonder bezorgers geen HALLO. Iedere donderdag trekken 65 enthousiastelingen, weer of geen weer, door de straten van Horst aan de Maas
om de HALLO bij u in de brievenbus te leggen. Tijd om een aantal van hen eens in het middelpunt te zetten. We zijn namelijk erg benieuwd of
ze nog wat meemaken tijdens het bezorgen en of ze nog een bijzonder doel hebben voor het geld dat ze verdienen met bezorgen.

Het bezorgen is minder leuk als
mijn vrienden iets leuks gaan doen
en ik dan op dat moment nog mijn
kranten rond moet brengen. Bij een
adres heb ik wel eens meegemaakt
dat er een hond achter de deur flink
tekeer ging. Toen heb ik de krant
maar buiten voor de deur gelegd. Je
weet niet of zo’n hond de krant aan
flarden scheurt, zodra je hem door de
brievenbus duwt.

Heljo Peeters (14)

Fer Jacobs (14)

Ellis Meijboom (15)

Kern: America
Aantal adressen: 65

Kern: Meterik
Aantal adressen: 166

Kern: Melderslo
Aantal adressen: 190

Tijdens mijn route kom ik regelmatig mensen tegen waarmee ik
gezellig een praatje maak. Als het
slecht weer is dan heb ik er minder zin
in. Het verdiende geld zet ik op mijn
spaarrekening en ik besteed het aan
uitgaan.

Het is fijn dat ik mijn eigen tijd
kan indelen om de krant te bezorgen. Het moet wel op donderdag
gedaan worden, maar ik kan zelf
beslissen op welk tijdstip. Daarnaast
heb ik altijd een muziekspeler bij
me, waardoor ik relaxt mijn rondje
kan maken.

Ik kom vaak mensen tegen die
een praatje maken over de krant.
Als het slecht weer is dan worden de
kranten vaak nat en dat is niet fijn.
Ik heb een keer op woensdagavond enkele enge films gekeken.
En daar zat er ook eentje bij met
enge poppen. Toen ik daags erna de

kranten moest bezorgen kwam ik bij
het laatste adres. Het huis lag best
afgelegen en het begon al donker te
worden.
Eenmaal bij de brievenbus
aangekomen zag ik wat schimmen
in een boom hangen. En dit bleken
poppen te zijn die in de boom waren
gehangen. Aangezien ik net die enge
films had gezien was dit best effe
schrikken. Het verdiende geld geef ik
uit met uitgaan. Geld moet rollen.

John Verstraelen (14)
Kern: Meerlo
Aantal adressen: 100
Ik vind het leuk om te fietsen en te
genieten van de natuur om me heen.
Een nadeel is dat ik best ver moet fietsen. Ik heb niet zoveel bijzondere dingen meegemaakt tijdens het bezorgen.
Het geld dat ik ermee verdien, gaat op
de spaarrekening, want ik ben aan het
sparen voor een nieuwe computer.
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Jannie van Rengs (50) Jan & Sien Likkel (65) Joyce Rijs (14)

Fanol Neziraj (14)

Wesley Huijs (15)

Kern: Evertsoord
Aantal adressen: 150

Kern: Griendtsveen
Aantal adressen: 210

Kern: Lottum
Aantal adressen: 75

Kern: Grubbenvorst
Aantal adressen: 185

Kern: Horst
Aantal adressen: 320

De route die ik fiets komt door de
Peel en hier kan ik echt genieten van
de natuur om me heen. Minder leuk
zijn de folders die soms in de kranten
zitten. Met bezorgen vallen ze er vaak
snel uit. Er liep een keer een schaap los
over de weg. Even later kwam de eigenaar met een busje en zette het schaap
achter in de bus om het vervolgens
weer veilig in de wei terug te zetten.
Het geld zet ik op de spaarrekening en
ik koop er mooie kleren van.

We krijgen veel positieve reacties
van de mensen. Ook mensen die eerst
geen HALLO kregen omdat ze een reclamesticker op de brievenbus hadden,
wilden wel graag de HALLO ontvangen.
En het is fijn om er even uit te zijn.
Een nadeel van het bezorgen is dat de
fietstas die we voor de kranten gebruiken erg zwaar is. Het geld gaat op de
lopende rekening. En af en toe kopen
we er een lekker dik ijsje van.

Ik verdien er best veel geld mee,
dat is leuk. Als het regent vind ik het
niet zo leuk om te bezorgen. Een tijdje
geleden was er een adres bij waar een
kat altijd erg kwaad werd, zodra ik in
de buurt van de brievenbus kwam.
Deze kat heeft me zelfs een keertje
aangevallen. Ik heb hem/haar gelukkig
al een tijdje niet meer gezien. Ik geef
het verdiende geld graag uit aan leuke
dingen maar zet ook wel wat geld op
mijn spaarrekening.

Ik kom regelmatig mensen tegen
tijdens mijn route. Hier maak ik dan
gezellig een praatje mee. Het bezorgen
is minder leuk als er een reclamesticker
op de deur zit. Dan moet ik de folders uit
de krant halen, omdat dit reclame is die
de mensen niet willen ontvangen. Ik heb
een hekel aan katten. Tijdens mijn route
ben ik een keertje een kat tegengekomen die tegen mij aan sprong. Dat was
geen leuke ervaring. Het verdiende geld
geef ik zo snel mogelijk uit aan leuke
dingen of met uitgaan.

In de zomer als het mooi weer is
vind ik het wel lekker om op mijn fiets
de kranten rond te brengen. Bij slecht
weer is het echter geen pretje.
In de eerste maand dat ik de krant
rondbracht was ik altijd aan het fluiten
op de fiets. Er waren dan kinderen die
ik hoorde zeggen; volgens mij komt
daar de HALLO aan. Ik ben aan het
sparen voor mijn rijbewijs dus het geld
gaat naar mijn spaarrekening. Wesley
heeft inmiddels ook al een hyves pagina aangemaakt voor de HALLO.

Jaimy Verheijen (15)

Lizzy Naus (15)

Niels van Rens (14)

Roy Cleven (16)

Guy Heldens (17)

Kern: Broekhuizenvorst
Aantal adressen: 185

Kern: Sevenum
Aantal adressen: 420

Kern: Hegelsom
Aantal adressen: 210

Kern: Tienray
Aantal adressen: 229

Kern: Broekhuizen
Aantal adressen: 147

Het is fijn om er een extra zakcentje mee te verdienen. Minder leuk
is dat de kranten soms niet goed door
de brievenbus gaan. Dan zitten er
nog andere kranten of folders in de
brievenbus die er niet doorheen zijn
geduwd en dan halverwege zijn blijven
steken. Het verdiende geld zet ik op
mijn spaarrekening en koop er af en
toe leuke dingen van.

Ik kom veel mensen tegen die ‘HALLO’
tegen me roepen, dat is wel leuk. Maar
als het slecht weer is dan is het bezorgen minder leuk. Het verdiende geld
gaat op de spaarrekening.

Ik vind het leuk om te fietsen. Maar
als het in de winter zo koud is dan vind
ik dit minder leuk. Tijdens het bezorgen van de HALLO heb ik nog niet veel
bijzondere dingen meegemaakt. Ik ben
aan het sparen voor een computer, dus
het geld dat ik verdien, zet ik op mijn
spaarrekening.

Het is een gemakkelijke manier om
geld mee te verdienen. Er zijn eigenlijk
geen dingen die ik niet leuk aan het
bezorgen vind. Ik heb nog geen rare
dingen meegemaakt tijdens het bezorgen. Het verdiende geld zet ik op mijn
spaarrekening.

Ik kom tijdens mijn route vaak
mensen tegen waarmee ik dan een
praatje maak. Het slechte weer is
echter minder leuk aan het bezorgen.
Ik ben een keer uitgekomen bij iemand
die net een hartstilstand had gekregen.
Hij werd later met de ambulance opgehaald. Het geld dat ik met bezorgen
verdien spaar ik een beetje en ik geef
het uit als ik ga stappen.

U bezoekt binnenkort
toch ook de Hiltho?
Bent u al een tijd op zoek
naar professionele huidverzorging die ECHT werkt?
Import vanuit China, India, Brazilië, Turkije, Vietnam, Spanje en Italië

de goedkoopste van Nederland!
Natuursteen

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

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

Dan bent u bij ons aan het juiste
adres. Kom naar de Hiltho en laat
u adviseren over de behandelingen
van Pascaud beauty innovations dat
staat voor huidverzorging op een
natuurlijke wijze.

Ontvang € 15 korting
als u een behandeling boekt
op de Hiltho!
Standnummer B1.08
Venloseweg 104, Horst
Tel. (077) 464 20 42
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Filmmaker Ruud Lenssen
genomineerd
De 24-jarige filmmaker Ruud Lenssen uit Broekhuizenvorst is met zijn film Kathem & Chris genomineerd voor de
prestigieuze Dioraphte Stimuleringsprijs.

The Schmucks in OJC Niks
Op vrijdag 24 september treedt
de hardcore-rock ´n roll band
The Schmucks voor de laatste keer
op. Dit afscheidsoptreden vindt
plaats in OJC Niks in Horst. Naast The
Schmucks zal ook cult thrash-metal

band Maniac Forces optreden en
verder laat de vreemde verschijning
The Sausage Party nog even haar
kunsten zien. De deuren gaan open
om 20.30 uur en de entree bedraagt
5 euro.

Cd-presentatie
Park Bench People
Op zaterdag 25 september vindt in OJC Walhalla in Sevenum de
cd-presentatie plaats van de Sevenumse formatie Park Bench People.
Het voorprogramma wordt verzorgd door de Early Adopters uit Horst.

Chris en Kathem samen in de supermarkt
Ruud Lenssen studeerde vorig
jaar af aan de kunstacademie in
Rotterdam. Hij deed dat met de korte
documentaire Kathem & Chris. De film
gaat over de vriendschap tussen de
twee mannen uit Tienray. Kathem was
de eerste asielzoeker die in Tienray
ging wonen en Chris hielp hem bij de
integratie in het dorp. Tegen de achtergrond van de komst van het asielzoekerscentrum in Tienray vond Lenssen
dat een prima uitgangspunt voor een
korte documentaire. Hij maakte de film
zonder budget.

Lenssen:
“Een geweldige eer”
De jury van de Dioraphte
Stimuleringsprijs vond de inzending
van Lenssen van dermate hoge
kwaliteit dat hij genomineerd is.
Lenssen: “Dat vind ik een geweldige
eer. Ik had het zeker niet verwacht. De
onderscheiding is een van de grootste
prijzen voor jong talent.” Lenssen
karakteriseert zijn film een beetje als
een ‘man bijt hond’-item: “De kracht

van de film zit in het kleine. Ik heb
een complex verhaal zo eenvoudig
mogelijk willen weergeven. De allereerste asielzoeker die opgevangen
wordt door een plaatselijke bewoner.
Mooi toch?”
De film van Lenssen draaide begin
augustus een week in Venlo. Lenssen
doet nu pogingen om zijn film op L1 te
krijgen, zodat een breder publiek kennis kan nemen van zijn project.
Aan de uitreiking van de prijs,
morgenmiddag in Utrecht, is een bedrag van vijfduizend euro gekoppeld.

9 OKT. OPEN HUIZEN ROUTE. KIJK OP ONZE WEBSITE VOOR HET SCHEMA
HORST
RUBENSPLEIN 2

CASTENRAY
CASTELOSTRAAT 13

SWOLGEN
JAN VAN SWOLGENSTRAAT 30

NIEUW!!!

NIEUW!!!

Keurige instapklare tussenwoning. Vernieuwd in
2005. Volledig vernieuwde moderne badkamer.
Onderhoudsvriendelijke achtertuin.

Halfvrijstaande woning met garage en carport. Gehele woning v.v. rolluiken. Tuin op het zuidoosten.
Ruim overdekt terras.

Perceeloppervlakte 150 m2.
Inhoud ca. 315 m3.

Perceeloppervlakte 270 m2.
Inhoud ca. 450 m3.

VRAAGPRIJS  199.750,- k.k.

HORST
DOOLGAARDSTRAAT 5

VRAAGPRIJS  219.000,- k.k.

Vrijstaand woonhuis met ruime garage/werkruimte. Deze woning wordt u aangeboden met het EEUAangebouwde tuinkamer. De volledig omsloten
WIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor een vaste
achtertuin zorgt voor voldoende privacy.
koopsom van  225.000,- De maandelijkse fiscaal
aftrekbare canon bedraagt ca.  350,00. Vraagprijs
Perceeloppervlakte 570 m2.
bij aankoop met eigen grond  324.000,- k.k.
Inhoud ca. 400 m3.

VRAAGPRIJS  219.500,- k.k.

KOOPSOM:  225.000,- k.k.

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE: WWW.CARELFIJEN.NL
GRUBBENVORST
KLOOSTERSTRAAT 29

MEERLO
VAN MYRLAERSTRAAT 1

HORST
VENRAYSEWEG 71

HEGELSOM
PASTOOR DEBIJESTRAAT 60

Park Bench People is een jonge
indiepop band. De bandleden hebben de afgelopen maanden hard
gewerkt aan hun debuutalbum dat
komende zaterdag wordt gepresenteerd. De muziek van Park Bench
People is duidelijk beïnvloed door
bands als The Cure en Joy Division.
De band heeft een prettige, hoopvolle sound die zowel toegankelijk
als diep is.
De band Early Adopters zal de
avond openen. Deze heren stonden
eerder in de finale van De Grote Prijs
van Nederland en in de finale van Nu

of Nooit. Inmiddels heeft er een wijziging in de bezetting plaatsgevonden. Ex-gitarist van de band These
Seats Are Taken, Erik Muijsenberg
werd aan de groep toegevoegd.
De muziek van de band wordt
geïnspireerd door de grote helden
van de band: dEUS, Radiohead en Jeff
Buckley.
Het album van Park Bench
People kost deze avond slechts 8
euro in plaats van 10 euro. De zaal
gaat om 20.00 uur open en de eerste
band zal om 21.30 uur het podium
betreden. De entree bedraagt 6 euro.

Openingsweekend
jeugd- en jongerenwerk
Op vrijdag 8 oktober wordt het nieuwe jeugd- en jongerenwerk Horst
officieel ten doop gehouden. In dit weekend wordt gevierd dat er weer een
uitgaansgelegenheid is voor jongeren tot 16 jaar uit Horst en omgeving.
Ook wil de organisatie van jeugd- en jongerenwerk Horst zich graag aan de
doelgroep en gemeenschap presenteren. Hiervoor is een gevarieerd
programma samengesteld.
Op vrijdag 8 oktober vindt
‘s middags de officiële opening voor
genodigden plaats. Vrijdagavond
opent ‘Usee’, dit is de huidige Joho, de
deuren in het pand B2 (voorheen pand
de Vlies). Usee is gericht op de jeugd
van groep 7 en 8 van de basisschool.
Het thema van deze avond is ‘CrazyMagic-Party-Show’. In het pand B34
(voorheen pand OJC Niks) organiseert
OJC Niks een bandavond.
Zaterdagavond organiseert
‘M@xx’ een avond in het pand B2.
M@xx is gericht op klas 1 en 2 van
het voortgezet onderwijs. Deze avond

staat een Black Edition/Neon party op
het programma. In het pand B34 heeft
OJC Niks op deze dag een dj-avond
gepland.
Zondag 10 oktober is er van 14.00
tot 17.00 uur open huis in beide
panden. Iedereen is van harte welkom
om te zien en horen wat de plannen zijn van het nieuwe jeugd- en
jongerenwerk Horst voor haar diverse
doelgroepen. Tevens is dan ook de
overkoepelende organisatie Stichting
Mixx Beheer aanwezig om informatie
te geven over verhuurmogelijkheden
van beide panden.

NIEUW!!!
Vrijstaande woning met aanpandige garage gelegen nabij
centrum. Veel privacy rondom de woning. Speels niveauverschil in achtertuin. Gelegen nabij goede voorzieningen.

Zeer ruim halfvrijstaand woonhuis met dubbele
garage en carport. Vrijwel gehele begane grond in
2004 gerenoveerd. Instapklaar!

Gunstig gelegen vrijstaande woning met grote
hobbyruimte c.q. garage. Ideaal voor hobbyist of
voor werk aan huis.

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

Perceeloppervlakte 405 m2.
Inhoud ca. 420 m3.

Perceeloppervlakte 229 m2.
Inhoud ca. 497m3.

Perceeloppervlakte 475 m2.
Inhoud ca. 580 m3.

Perceeloppervlakte 1834 m2.
Inhoud ca. 485 m3.

VRAAGPRIJS  239.000,- k.k.

SEVENUM
PEPERSTRAAT 44

VRAAGPRIJS  244.000,- k.k.

VRAAGPRIJS  324.500,- k.k.

POSTSTRAAT 9
5801 BC VENRAY
T 077 398 12 60
F 084 711 46 63
Voorheen
Carel Fijen
Makelaardij

Vrijstaand levensloopbestendig landhuis met
inp. garage. 5 slaapkamers. Ruime tuin met veel
privacy. Instapklaar!
Perceeloppervlakte 1390 m2.
Inhoud ca. 945 m3.

VRAAGPRIJS  495.000,- K.K.

VRAAGPRIJS  385.000,- k.k.

Is uw droomhuis
financieel nèt
niet haalbaar?
Informeer dan bij ons
naar de mogelijkheden
over kopen op erfpacht.

De hengelsportzaak voor de beginnende en de gevorderde visser

Onze merken:
D.A.M. – MAD – Sumo – FOX
Gamakatsu – Spro – Cresta – Preston
Pro-Line – Freezerbaits – Evezet – Berckley
Rozemeijer – Dynamite – Korda
en nog veel meer...

TAXATIES WONINGMAKELAAR BEDRIJFSMAKELAAR

Markt 15, 5975 AM Sevenum - (077) 467 11 53
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15 VRAGEN aan Thierry Pauptit

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Thierry Pauptit
16 jaar
Meerlo
Dendron College

Waar word jij later een talent in?
Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb niet
echt iets waar ik heel goed in ben.
Hoop wel dat ik er snel achter kom
waar mijn talent zit. Ik help wel graag
mensen als er iets aan de hand is, dus
ik hoop later goed te worden in het
helpen van anderen.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Mijn favoriete vak is toch wel wiskunde. Daar heb ik nooit zo’n moeite
mee, dus dan vind ik het ook niet zo
erg. Informatica vind ik wel echt heel
erg. Maar ik heb het gevoel dat het
meer aan de leraar ligt dan aan het
vak zelf.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb niet echt een beste vriend of
vriendin. Ik heb meer gewone vrienden, die allemaal hun kwaliteiten
hebben. Maar het zijn niet echt mensen waar ik alles aan kan vertellen. Of
ja, ik wil niet alles tegen hun zeggen,
zo kan ik het beter zeggen.
In het weekend ben jij te vinden
in?
Standaard locatie, De Lange in Horst.
Daar gaat iedereen heen, dus het is
altijd gezellig.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Altijd wel ’n beetje drank en chips.
Het liefst drink ik Malibu-Cola en mijn
favoriete chips is Bolognese.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
De eerstvolgende winter naar
Oostenrijk om te skiën. Afgelopen
winter ben ik voor het eerst niet op
wintersportvakantie gegaan en dat
miste ik toch wel ’n beetje.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als ik voor paal sta. Gelukkig is de
laatste keer dat ik echt voor paal
stond inmiddels alweer een jaar
geleden. Ik was toen met school op
werkweek. We moesten om zes uur
in zo’n huisje gaan eten, alleen ik was

op bed in slaap gevallen. De rest van
mijn kamer probeerde me wakker
te maken, maar ik bleef slapen en
werd uiteindelijk pas om half zeven
wakker. Toen had iedereen natuurlijk
al gegeten.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Vrienden om mee uit te gaan en

een handdoek om op te zonnen aan
de zee. Voor de rest heb ik niet veel
nodig.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Goedkope lasagne van de Aldi. Die
grote aluminium bakken vind ik echt
het lekkerst.

In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
Ehm.. Gewoon in een spijkerbroek met
een blouse of wit shirt. Ik vind een pak
dragen ook wel echt vet. Maar dat is
niet iets om naar school aan te trekken.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Buiten slapen, msn’en en muziek luisteren en thuis eigenlijk niet veel meer.
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Zorgen dat er een discotheek komt
waar alle leuke mensen naartoe
komen. Nu moet ik elke vrijdag naar
Horst, en dan gaat de terugweg niet
altijd even goed.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Als ik alleen ben Lord of the Rings, en
dan het liefst het eerste deel. Maar
als ik met vrienden ben vind ik The
Hangover altijd wel grappig.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Dat is toch de McDonalds. En dan haal
ik een McKroket en een McFlurry Lion.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Denk dat je het al raad. Oostenrijk.
Lekker koud en lekker snel van de
bergen afrazen.

“Ik word
gepest.
Wat kan ik
eraan doen?”

Aarzel niet!
www.mijncjg.nl
088 - 3300 600
(lokaal tarief - maandag t/m
vrijdag 09.00 - 11.00 uur)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is hét centrale punt
voor vragen over opvoeden en opgroeien. Jongeren tot 23
jaar, hun opvoeders, ouders en professionals kunnen er
terecht voor informatie en advies. Kijk op www.mijncjg.nl
of bel 088 - 3300600.

Mies
Column
Dromen
Dromen, ze kunnen mooi,
leuk of juist verschrikkelijk
zijn. Als we Marco Borsato
mogen geloven zijn de meeste
toch echt bedrog, hoe mooi of
hoe geloofwaardig ze ook zijn.
Het gekke aan dromen is dat
iedereen het doet, ook al weet
je daar de volgende dag niks
meer van. Bij mooie dromen
heel vervelend, je krijgt de
volgende dag niet eens de kans
er nog ’n keertje van te
genieten. Bij nachtmerries is dit
minder erg. Het vervelende is
alleen dat je een nachtmerrie
meestal wél onthoudt. Of nog
erger, je schrikt van een nachtmerrie wakker en je weet hem
nog precies zo goed, zodat je
niet meer zeker weet of het nu
droom of toch echt is.
Vorige week nog, ik schrok
helemaal in paniek en nat van
het zweet wakker. Er zat een
spin in m’n bed, een hele grote.
Zo’n dikke met harige, lange
poten, ik wist ’t zeker. Binnen
één seconde stond ik naast m’n
bed. Als ik ’s morgens nou ook
eens zo snel kon opstaan, zou
me dat iedere morgen weer ’n
heleboel gehaast en gestress
schelen en zou ik misschien wat
vaker ietsiepietsie eerder, in
plaats van ietsiepietsie later, op
de plaats van bestemming
aankomen.
Enniewee, ik stond daar dus,
om half vier ’s nachts op m’n
blote voetjes naast m’n bed,
driftig te zoeken naar die megaspin die ergens tussen mijn
dekbed verstopt moest zitten.
Na een speurtocht van ongeveer
’n kwartier, zonder enig
resultaat, durfde ik toch te
geloven dat het allemaal maar
een droom was. Gerustgesteld
kroop ik weer het bed in om de
volgende morgen wakker te
worden in een vreselijke poetsopruim-mood. Zeer uniek, maar
waar.
Alles moest eens grondig
gepoetst en gestoft worden.
Stel je toch eens voor dat ik echt
van die enge spinnen-huisgenoten heb.
Als een echte controlfreak
stoof ik met stofzuiger en
poetsdoek door de hele kamer,
net zolang totdat alles blonk en
glom. Achteraf ben ik die
nachtmerrie natuurlijk erg
dankbaar geweest. Het heeft me
eindelijk tot de poetsdoek
bekeerd, waardoor ik nu mag
genieten van een mooi gepoetst
en opgeruimd kamertje, waar
echt geen één spin in te
bekennen is!
Mies

30
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Patrick Zuidinga versterkt priesterteam
Patrick Zuidinga is tijdens de vakantie al geïntroduceerd in verschillende parochies van het cluster Horst. Nu hij
inmiddels volledig als pastoraal medewerker werkzaam is, is het tijd voor een nadere kennismaking. Naast de
voorkomende taken zal Patrick zich in het bijzonder gaan richten op het jongerenwerk.
Patrick Zuidinga is een kind van
Limburgse ouders en geboren in het
Brabantse Best. Hij heeft net als velen
van zijn generatie geen specifiek

gelovige opvoeding gehad. Los van de
Eerste Communie en het Vormsel ging
het gezin alleen met Kerstmis en Pasen
naar de kerk. Toch ontwikkelde Patrick

een algemene interesse in godsdienst
en liep hij wel eens binnen in een kerkgebouw op momenten dat deze voor
het publiek geopend was. Die openheid

heeft er tenslotte toe geleid dat hij uit
eigen beweging weer naar de kerk
ging, waar hij hartelijk werd opgevangen en zich thuis ging voelen.
De nieuwe pastoraal medewerker
vertelt: “Na verschillende omzwervingen te hebben gemaakt, bleef
uiteindelijk de innerlijke aandrang om

Meerlo

maandag

Kerkdiensten
Horst (Lambertus)

America
zondag

Heilige mis

10.00

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

10.00

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

Heilige mis

woensdag
donderdag
vrijdag

19.00

Horst (Norbertus)
zaterdag
donderdag

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

09.45

Hegelsom
zondag

Heilige mis

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

19.15

Grubbenvorst
zaterdag

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

19.00
08.30

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

10.30
09.00

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

09.00

zaterdag
woensdag

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

Rehoboth

Heilige mis
Heilige mis

18.00
09.30

Melderslo
zaterdag
maandag
donderdag

vrijdag

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

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

Tienray

Swolgen

Sevenum
zaterdag
zondag

dinsdag
donderdag

Meterik

zondag
dinsdag

Lottum
zondag

zondag
donderdag

zondag

Kronenberg
zaterdag

09.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zondag
maandag
woensdag

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

het geluk in mijn leven te vinden in
een dienst aan God en aan de mensen.
God bij de mensen brengen, dat is mijn
ideaal. En andersom: mensen bij God
brengen; laten zien dat Hij een plek kan
hebben in je leven. Dat kan eenvoudig
door te genieten van al het goede dat
God ons geeft en door te vertrouwen
dat Hij weet wat het beste is voor jou.
En tegelijk iets over te hebben voor de
ander, wat ons weer bevrijdt van het
gebonden zijn aan ons eigen ik.”
De stage die hij als pastoraal
medewerker nu in het cluster
Horst loopt heeft mede als doel de
overgang van de collegebanken van
de priesteropleiding in Rolduc naar
de praktische pastoraal te versoepelen. Toch zal hij nog een paar
keer voor praktische lessen naar
het grootseminarie terugkeren. Een
bijkomend voordeel van deze stage
is dat wanneer Patrick Zuidinga in
de toekomst gewijd zal worden tot
achtereenvolgens diaken en priester,
hij in het cluster Horst meteen goed
ingewerkt aan de slag zal kunnen
gaan.
“Het is bijzonder leerzaam dat ik
hier mag aanschuiven bij een goedlopend pastoraal team in een levendige
geloofsgemeenschap. Het is bemoedigd en inspirerend op te merken dat
we allemaal dezelfde kant op kijken.
Dat schept een band waarin ik mij
welkom voel”, aldus Patrick Zuidinga.

Bewonerspanel Limburg
via internet
Doet u mee? Korte vragenlijsten
e aan het Bewonerspanel Limburg.
Graag nodigen wij u uit voor deelnam
bijvoorbeeld zijn: het wonen in de
Onderwerpen van onderzoeken kunnen
straks, onderhoud van uw woning en
gemeente Horst aan de Maas nu en
doorstroming om woningen vrij te
leefomgeving, het bevorderen van de
en leefbaarheid in uw gemeente en
krijgen voor jongeren, de veiligheid
ngen, producten en diensten van
wijk, de winkel- of onderwijsvoorzieni
r of energieverbruik, etc.
Wonen Limburg maar ook architectuu
r per jaar uitvoeren.
Zo’n onderzoek willen wij 4 tot 6 kee
Onafhankelijk onderzoek
jke onderzoeksbureau Flycatcher
Wonen Limburg heeft het onafhankeli
kost
rnetpanel vorm te geven. Meedoen
Internet Research gevraagd het inte
ten,
pun
Door mee te doen spaart u
ongeveer 10 minuten per onderzoek.
e cadeaubonnen.
die u kunt inwisselen voor verschillend

maatschappij. Omdat het
Wonen Limburg staat midden in de
naar binnen wordt
beleid van onze corporatie van buiten
rekening houden met de
vastgesteld, willen wij luisteren en
k huurders en inwoners van
visie en wensen van zoveel mogelij
Bewonerspanel Limburg.
Limburg. Om die reden starten wij het
over een breed scala aan
Via internet kunt u uw mening geven
met wonen en leven in de
onderwerpen die te maken hebben
in de provincie Limburg
gemeente Horst aan de Maas maar ook
als geheel.
Jacob Merlostraat 11
5961 AA Horst
horst@wonenlimburg.nl

Aanmelden
nellimburg.nl of
Op de internetsites www.bewonerspa
melden voor het Bewonerspanel
aan
www.wonenlimburg.nl kunt u zich
r registratie, worden uiteraard
Limburg. Gegevens die u invult voo
Flycatcher gebruikt uw gegevens
vertrouwelijk en anoniem behandeld.
r
odigingen voor onderzoeken en voo
uitsluitend voor het versturen van uitn
statistische doeleinden.
wordt van het Bewonerspanel
Wij stellen het erg op prijs als u lid
erzoeken! Heeft u vragen over het
Limburg en deelneemt aan onze ond
l
over de aanmelding stuur dan een mai
Bewonerspanel of wilt u meer weten
@flycatcher.nl.
naar horst@wonenlimburg.nl of info

T (077) 397 42 00
65 (gratis)
Servicelijn onderhoud: 0800 966 36
www.wonenhorst.nl
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

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

America

Super Flugel Party
za 25 september
Organisatie: OJC Cartouche
Locatie: OJC Cartouche

zo 26 september
Organisatie: Cambrinus
Locatie: Cambrinus

Melderslo

Champignondagen
za 25 en zo 26 september
Organisatie: De Locht
Locatie: De Locht

Burendag De Risselt
zo 26 september v.a. 13.30 uur
Organisatie: De Risselt
Locatie: De Risselt

History-X
za 25 september
Organisatie: D´n Toerstop
Locatie: D´n Toerstop

Burendag Norbertuswijk
Ruilbeurs
zo 26 september 10.00-13.00 uur
Organisatie: St. Peelmuseum
Locatie: Peelmuseum

zo 26 september v.a. 13.30 uur
Org: Wijkcomité Norbertuswijk
Locatie: Norbertuswijk

Sevenum

Gene Taylor

za 25 september
Organisatie: OJC Walhalla
Locatie: OJC Walhalla

Grubbenvorst

wo 29 september
Organisatie: Cambrinus
Locatie: Cambrinus

za 25 september
Org: De Plaggenhouwers
Locatie: het Haeren

Presentatie Mantilla

LiedjesKonkoer 2010

Horst

The Schmucks, Landlords
en Powerwhores
vr 24 september 20.30 uur
Organisatie: OJC NIKS
Locatie: OJC Niks

Car Boot Sale
zo 26 september
Organisatie: MCC Events
Locatie: Kasteelruïne

do 30 september
Organisatie:
Museum de Kantfabriek
Locatie: Museum de Kantfabriek

Albumpresentatie Park
Bench People

Swolgen
Kermis

vr 24 t/m di 28 september
Locatie: Feesttent achter Café
Zaal Wilhelmina

Lottum

Orgelconcert
zo 26 september
Organisatie: Roel Verheggen en
Stephan van de Wijgert
Locatie: H. Gertrudis kerk

NK gazonmaaier race
zo 26 september
Organisatie: GT Lottum
Locatie: Zandterweg

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

Huisartsenpost
Venlo

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

Je hebt maar één nachtzorg:

Venray

de hele nacht zorg...

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
24 t/m 30 september
Tandarts Heldens - in ‘t Zandt
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

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

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

AGENDA

Skinnie

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

...er is maar één Groene Kruis Thuiszorg!
Groene Kruis Thuiszorg is er 24 uur per dag voor u. Dus ook als u ‘s nachts ondersteuning nodig hebt, kunt u op
ons rekenen. We stemmen alle zorg nauwgezet met u af, zodat u precies weet waar u op kunt rekenen. Eén ding
garanderen we u nu alvast: alle ondersteuning wordt door onze eigen medewerkers gegeven, zodat u zeker bent
van de geleverde kwaliteit. Slechts weinig thuiszorgorganisaties kunnen dat waarmaken. Vandaar dat we zeggen:
er is maar één Groene Kruis Thuiszorg. U merkt het verschil.

Informatie: T 088 - 61 088 61 | www.groenekruis.nl

