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Op de dinsdagochtenden in juli en augustus staat er naast de reguliere weekmarkt in het
centrum van Horst ook een ambachtelijke markt, waar streekproducten geproefd en gekocht
kunnen worden. Ook Streek! Food & Fun is te vinden op die markt.
Dick Seuren is eigenaar van Streek!
Food & Fun. Hij richt zich op de promotie van streekproducten en activiteiten
die met streekproducten te maken
hebben. Hij is drie maanden geleden
zijn eigen bedrijf begonnen. “Ik ben
begonnen met werken vanuit thuis,
maar al snel moest ik uitwijken naar de
loods van m’n tante. Dat kan nu nog,
omdat het aspergeseizoen voorbij is.”
Dick biedt allerlei streekproducten
aan. “Wij bieden producten van A tot
Z, van asperge tot zalm”, zegt Dick.“
Zolang het maar streekproducten zijn.
Dat wil zeggen dat ze in de regio geteeld, bewerkt of verwerkt worden, en
dat ze aan huis verkocht worden.”
Hij kwam op het idee voor Streek!
Food & Fun tijdens het uitoefenen
van zijn favoriete hobby, koken. Zijn
kookclub had bedacht een heel menu
te maken dat bestond uit uitsluitend
streekproducten. “Ik had de lijst met ingrediënten en toen begon de zoektocht
naar zoveel mogelijk producten uit

de eigen streek.” Omdat hij niet wist
waar hij moest beginnen, zocht hij op
internet. Hij kwam er toen achter dat er
geen website bestond waar alle aanbieders van die verschillende producten
verzameld werden.
Na jaren werkervaring bij bedrijven
in evenementen én voedsel kwam
Dick in de WW terecht. Hij is altijd al
betrokken bij regelen en organiseren,
bijvoorbeeld als bestuurslid van de
Stichting Aspergedorp Grubbenvorst.
“Toen dacht ik, als ik niet de baan
vind die ik wil hebben, dan maak ik
‘m zelf wel”, vertelt hij enthousiast.
“Het is meer hobby dan werk. Het is
ook een heel avontuur, er is nog niks
van bekend, er zijn geen concurrenten
die de combinatie bieden die ik bied
waarbij ik kan afkijken.”

Alles smaakt lekkerder
met een verhaal
Het verhaal achter het product, dat
is waar het Dick om gaat. “Alles smaakt
lekkerder met een verhaal. Het is leuk
om de mensen te laten zien waar hun
voedsel vandaan komt, om ze bewust

te maken van wat ze eten. Ik laat ze
zien waar hun ham vandaan komt en
de eieren, en neem ze mee langs de
aspergevelden. Als we daarna asperges
met ham en ei koken, smaakt dat een
stuk lekkerder.”
Ook helpt Dick met het organiseren
van toeristische activiteiten, zolang deze
maar met streekproducten te maken
hebben. Hij biedt rondleidingen door de
regio en organiseert workshops ‘vergeten groenten’. “Zelf heb ik bijvoorbeeld
ooit een Indiase tuktuk-rally gereden
door het Peel- en Maasland. Maar een
streekbarbecue op het veld kan ook.”
Zolang het nog kleinschalig is probeert
Dick zoveel mogelijk op maat gemaakte
arrangementen aan te bieden.
Voor de streekmarkten heeft Dick
op verzoek van het Centrum Management Horst aan de Maas een aantal
producenten benaderd. De 65 producenten die hij aangesproken heeft, waren
allemaal enthousiast. Helaas valt de
markt midden in het toeristenseizoen
en konden velen niet aanwezig zijn.
Dick probeert dit deels op te vangen
door zelf op de markt aanwezig te zijn
met zijn streekproductpakketten.
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Gemeente ontvangt
Bewijs van Goede
Dienst
De gemeente Horst aan de Maas heeft van het ministerie van Economie,
Landbouw & Innovatie het Bewijs van Goede Dienst ontvangen. Het Bewijs
van Goede Dienst is een toets aan een aantal normen van de gemeentelijke
dienstverlening aan lokale bedrijven. Met deze certificering ontvangt de
gemeente tevens een voucher ter waarde van 10.000 euro.
Het Bewijs van Goede Dienst voor
gemeenten is een initiatief van MKB
Nederland en VNO-NCW. Het gaat onder
meer om het tijdig voldoen aan de beslistermijn, verminderen van de administratieve lasten, inhoudelijke kennis en
deskundigheid, actualiteit van gemeentelijke informatie, klanttevredenheid en
deugdelijke besluitvorming.
De gemeente Horst aan de Maas
werkt hard aan het verder verbeteren
van de dienstverlening voor onderne-

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van Kempen
Nieuwsmedia b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 18.500 exemplaren
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Hoofdredactie
Herman van Aalst
06 23 83 76 21
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Oldtimer Festival loopt
op rolletjes
De vierde editie van het Oldtimer Festival Horst is een groot succes geworden. Meer dan vierhonderd voertuigen
van diverse pluimage sierden het evenemententerrein bij de Kasteelpark Ter Horst. Organisator Cor Heufs kan
terugblikken op een geslaagde dag.

mers. Vooral door digitalisering van de
dienstverlening en het verminderen van
de regels en administratieve lasten voor
ondernemers. Ook werkt de gemeente
aan vernieuwing van het vergunningenproces, onder meer door gebruik te
maken van certificering. Aanvragers die
door andere instanties voldoende gecertificeerd zijn, worden in Horst aan de
Maas niet of alleen steekproefsgewijs
getoetst en krijgen direct een vergunning.
Verder streeft de gemeente ernaar
om vanaf 2012 voortaan alle facturen
binnen een termijn van 14 dagen te betalen. Nu is dat veelal binnen 20 dagen.
De gemeente verwerkt de facturen van
ondernemers volledig digitaal. Horst
aan de Maas is de eerste gemeente in
Nederland met het certificaat E-facturen.
Horst aan de Maas behoort tot de
top-10 van gemeenten in Nederland
met het meest ondernemersvriendelijkste klimaat (en is daarmee de tweede
gemeente van Limburg). Dit blijkt uit het
onlangs gepubliceerde MKB-onderzoek
voor 2010-2011.

Terwijl de eigenaar van een zeer
exclusieve Glas zijn auto achteruit
parkeert tussen andere schoonheden
op vier wielen, knettert een oudere
jongere op een Puch voorbij. Even
verderop staat een ouder echtpaar met
een twinkeling in de ogen naar een
Kever te staren. Mooie herinneringen
komen bovendrijven. Dan start een
van de tractoren. Met een dikke zwarte
rookpluim komt de motor tot leven.

Verkoop & Reparatie
Rolluiken & Zonwering

HORSTVERHUUR
Party &
Attractieverhuur

Lekker eten en drinken
in een warme en huiselijke sfeer

Telefoon (077) 398 64 26

T 077 467 1264 Sevenum
www.dewingerdhoreca.nl

Het is duidelijk dat er genoeg te
beleven valt op het Oldtimer Festival,
dat inmiddels internationale allure
lijkt te krijgen. Er zijn toertochten
uitgezet voor de twee- en vierwielers
en op het terrein zelf worden demonstraties met landbouwvoertuigen
gegeven. Een speciale attractie
ontstaat spontaan als er ergens een
motorkap open gaat. Dan verdringen zich de ware kenners rondom

het mechaniek van een Engelse
sportwagen. Technische termen
vliegen in het rond en niemand kan
er nog een touw aan vast knopen. Het
is duidelijk dat publiek en deelnemers
evenveel plezier beleefd hebben aan
deze dag.
Volgend jaar viert het Oldtimer
Festival haar lustrum. De organisatie
heeft beloofd dat het festival dan een
heel weekend in beslag zal nemen.

Redactie
Wilke Arts
Erik van den Eijnden
Els Hekkenberg
Michelle van Kempen
Jeroen van de Nieuwenhof
Jolanda Poels
Lei Spreeuwenberg
Lotte Spreeuwenberg
077 396 13 56
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Norbert Hulleman
06 30 71 51 14
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Linda Cox
077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Verspreiding
Laurent Smedts
077 396 13 53
laurent@hallohorstaandemaas.nl
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
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.

Kempen Nieuwsmedia b.v.
www.kempencommunicatie.nl

info@zonneklaar.net
www.zonneklaar.net
Ron van Gool 06 202 88 600

www.horstverhuur.nl
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Reacties op nieuwe
skatebaan Horst
“Oh, moet dat een skatebaan voorstellen?” De kritiek op de pas geopende skatebaan in Horst is niet van de
lucht. Roy Bouten, raadslid voor PvdA-PK, kan zich wel in de kritiek verplaatsen, maar vindt ook dat men deze
skatebaan als basis voor samenwerking moet nemen.

De lekkerste
kersen zijn
nu geoogst
en dat proef je
HORST • MAASBREE

Roy Bouten is een van de raadsleden in de gemeente Horst aan de
Maas die zich al jaren inzetten voor een
skatebaan voor de jeugd in Horst. Na
de sloop van de vorige skatebaan werd
de discussie al snel betiteld als soap.
Vorige week was na zes jaar discussiëren de opening met wethouder
Wijnhoven. “Die baalde ook toen ze zag
dat er een element verkeerd stond. Er
werd meteen wat geregeld en maandag werd het element al omgedraaid.
De hekken, waardoor skaters niet de
weg op schieten werden ook meteen
geregeld.”
“Het is echt een schande. Er zo
lang over doen en dan komen ze met
dit. Het valt me nog mee dat er tegels
liggen, ik had de gemeente ook nog
wel in staat geacht om er gras onder te
leggen”, zegt een van de jongeren.

“Het is natuurlijk een schandalige
situatie dat je zoiets als een skatebaan
niet van de grond krijgt. Het heeft nu al
zes jaar geduurd. Nu móet het wel een
succes worden. Het kan niet anders, de
jeugd verdient een skatevoorziening,
daar hebben ze recht op”, geeft Roy
toe. “Ze hebben nu een locatie midden
in het centrum zodat iedereen kan
zien dat de gemeente trots is op hun
jeugd.”

Schandalige situatie
Er zijn stevige discussies over de
baan gevoerd. Roy was wel een beetje
teleurgesteld in alle negatieve reacties
na de opening van de baan. “Nou ja,
ik vind het jammer voor de mensen
die zich er enorm voor hebben ingezet,
zoals de wethouder, het kerkbestuur en
de buurt.”

Op jongerensite Dreksbak zijn veel
van die kritische reacties te vinden.
“Echt iedere skater had gezegd dat die
tegels waardeloos zijn en als ze een
ruimtelijke schets zagen hadden ze
ook zo gezien dat het te dicht op de
Hoofdstraat zat, een gemiste kans”,
zegt een van de jongeren.
Roy zegt dat de gemeente juist wel
overlegd heeft met skaters. Hij kan zich
echter ook voorstellen dat de behoefte
van skaters in de loop van de jaren
veranderd is. Roy ziet de skatebaan
die er nu ligt als een mooie basis om
op verder te bouwen. “De huidige
generatie jongeren kan ook via mij, de
Jamba’s (jongeren-ambassadeurs, red.),
de wethouder en het jongerenpanel
hun kritiek uiten. Zolang het suggesties
zijn waar we iets mee kunnen wordt er
ook wat mee gedaan.”

Mogelijk besmette fenegriekzaden verkocht in Limburg
Consumenten die bij Tuincentrum Peeters in Arcen of bij Tuincentrum Daniëls in Vlodrop fenegriekzaden en
zadenmixen met fenegriek hebben gekocht, worden geadviseerd de producten niet te gebruiken maar terug te
brengen naar de winkel of weg te gooien. Dat geldt ook voor de ontkiemde groenten van de bewuste producten.
Uit Europees traceringsonderzoek blijkt dat beide tuincentra de zaden hebben afgenomen van een Duits bedrijf
waar fenegriekzaden zijn verhandeld die mogelijk besmet waren met de schadelijke EHEC-bacterie.
De nieuwe Voedsel en Waren
Autoriteit (nVWA) heeft de nog
aanwezige producten bij de tuincentra
meegenomen en onderzoekt deze
de komende week op sporen van de
schadelijke bacterie. De terughaalactie is een voorzorgsmaatregel en uit
het bemonsteringsonderzoek van de
nVWA moet blijken of er sprake is van
besmetting. De tuincentra hebben
in totaal vijftig productverpakkingen
met daarin 30 gram zaden geleverd
gekregen uit Duitsland. Negentien
stuks waren nog niet verkocht en zijn
bemonsterd door de nVWA, de overige
producten zijn verkocht aan consumenten. De tuincentra zullen waar
mogelijk afnemers informeren en

oproepen het product terug te brengen
of weg te gooien.

Asia-Mishung en
Bockhornklee
Het gaat om de producten
Keimsprossen Asia-Mishung en
Keimsprossen Bockhornklee, beide
verkocht onder de merknaam Sperli.
De nVWA blijft onderzoeken of nog
meer fenegriekzaden die door Europa
zijn aangemerkt als mogelijke besmettingsbron, zijn verkocht in Nederland.
Eerder is het advies al gegeven om
geen rauwe rucolakiemen, mosterdkiemen en fenegriekkiemen te eten.
Ook blijft het advies aan de consument

de zaden van deze kiemgroenten
niet zelf te zaaien en dan te eten van
kracht. De schadelijke bacterie wordt
gedood door de rauwe kiemgroente
minimaal 30 seconden te verhitten
tot een temperatuur boven de 70°C.
Afspoelen onder de hete kraan is niet
voldoende. Consumenten die thuis
of in horecagelegenheden rauwe
kiemgroenten hebben gegeten moeten bij de eerste tekenen van diarree
contact opnemen met de huisarts.
Inwoners van de regio Limburg-Noord
kunnen voor meer informatie en
vragen terecht op www.vwa.nl of
www.ggdlimburgnoord.nl
Consumenten en bedrijven kunnen
bellen met 0800 0488.

COMPLETE BARBECUE

• 4 stukken vlees / 4 soorten saus
• 4 soorten salade / aardappelsalade
• stokbrood / kruidenboter

GRATIS thuisbezorgd vanaf 15 personen
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9chts5 p.p.
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Gewapende overval Jan Linders
Grubbenvorst
Dinsdagochtend rond zeven uur is er op supermarkt Jan Linders in Grubbenvorst een gewapende overval
gepleegd. De drie daders waren gewapend en hebben geld buitgemaakt. Hoeveel is nog niet bekend. Een 19-jarige
en 22-jarige man uit Venray zijn aangehouden op verdenking van de gewapende overval. De derde verdachte is nog
voortvluchtig. De recherche onderzoekt de zaak en is nog dringend op zoek naar getuigen.
Volgens de politie waren er op het
moment van de overval enkele medewerkers aanwezig in de supermarkt.
Deze was nog niet open. De drie daders
bedreigden de medewerkers met een
vuurwapen en gingen er met het geld
vandoor. Niemand raakte gewond. Na
de overval vluchtten de daders in een
groene Ford Escort stationcar. De supermarkt ging na onderzoek om 10.30 uur
weer open voor haar klanten.
De politie begon met een uitgebreid sporen- en buurtonderzoek in en
om de supermarkt. Zij zetten meerdere
politiesurveillances in om de verdachten
te achtervolgen. De vluchtauto werd gesignaleerd op de Rijksweg, maar werd

na een achtervolging bij Nieuw-Bergen
uit het oog verloren. Een vuurwapen dat
bij de overval is gebruikt is, dankzij een
tip van een getuige door de politie aangetroffen langs de Rijksweg. Hier werd
Burgernet ingeschakeld, om zoveel
mogelijk informatie over de locatie van
de daders te krijgen.
De grootscheepse actie, waarbij ongeveer veertig agenten en een speurhond betrokken waren, resulteerde in
de arrestatie van de twee verdachten.
Agenten uit het gebied Venlo en Venray
zijn bijgesprongen. Ook de politie van
Boxmeer heeft geassisteerd.
De politie vond de vluchtauto bij de
wijk Bargapark in Nieuw-Bergen, waar

hij was achtergelaten. In een maïsveld
vonden getuigen voetsporen, waar
een speurhond op werd gezet. Bij de
vluchtauto werd een klein gedeelte van
de buit gevonden. Hierbij ging het om
rolletjes muntgeld. Rond kwart voor tien
wist de politie twee verdachten aan te
houden op de Berkenkamp in Afferden.
Zij voldeden aan het signalement en
worden verhoord door de recherche.
De derde dader wordt nog gezocht.
Hij is een jongeman van ongeveer 1.75
meter, droeg een vale rode broek en
een vaal groen T-shirt. De recherche
van de politie in Venray is bereikbaar
via 0900 8844. Tips zijn ook welkom via
Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000.

Bouwvakfeesten Wilhelminaplein
Het Wilhelminaplein in Horst staat op vrijdag 22 en zaterdag 23 juli in het teken van de bouwvakfeesten. Deze
feesten worden gehouden om het officiële begin van de bouwvak te vieren.
Op vrijdag beginnen de feesten al
vroeg met om 17.00 uur muziek van DJ
Rob Zelen. De avond wordt verder
ingevuld door rock-coverband 30past7
en pretband Oenoemoeloeke 5. Zij
spelen live feestmuziek.
Op zaterdag kunt u vanaf 19.00 uur

naar het Wilhelminaplein. Dat plein
staat dan in het teken van het prestigieuze Club du Longue: Outdoor Edition.
De line-up bestaat uit Alvita, Dial D for
Deejays, Mickey C. en Woody Johnson.
Onder begeleiding van de landelijk
bekende MC I/Fan zullen zij hun platen

draaien. De line-up kan nog uitgebreid
worden.
De omwonenden hoeven zich geen
zorgen te maken, de muziek gaat buiten om 01.00 uur uit. Het feestje kan
en wordt dat in het café of de zaal van
De Lange Horst voortgezet.

Welkom lief meisje!

Geboren

Geboren

Geboren op
5 juli 2011

Elise
Dochter van
Luc Erprath en
Kim van Heijster
Zusje van Michael
Steegstraat 26
5962 AG Melderslo

Te huur of te koop enkele garageboxen of parkeerplaatsen in centrum van
Sevenum info: 06 16 81 53 11.
Vakantieliefde wordt huwelijk!
www.RachelVogels.nl
Heil gymnastiek Horst
Voorbuigen tegen vele ziektes. Een
Chinese methode in gezondheidsleer Tai Chi, Ching I en kruidenleer.
Gediplomeerd leraar ROC behandeling.
De Taologist Tao Saan. Wat je eet dat
ben je! 06 19 58 59 04

Amy

Lars

4 juli 2011
Dochter en zusje van
Leon, Marlie en Bryan
Wijnhoven-Faassen
Stuksbeemden 23
5961 LJ Horst

9 juli 2011
Zoon van
Ralph en Yvonne
van Rijswick
Sef van Megenlaan 4
5872 AW Broekhuizen

KiloKnallen bij TerugBlik!!
Nu boeken vanaf € 2.00 per KILO!
Veemarkt 7A Horst www.terugblik.net
Te huur: bedrijfs/atelier of opslagruimte Horst, ruimten van 60 m2 elk.
Zichtlocatie, alle nutsvoorz. en sanitair.
Info 06 16 81 53 11 of 077 398 75 76.
Te huur landelijk gelegen woonhuis
met bedrijfsruimte en veel mogelijkheden. Heerlijk rustig met beschikking
over een wei van ong. 2500m2 met
fruitbomen. Zwarteplakweg 70.
Info 06 53 22 54 76
Gezocht: mensen die vanuit huis een
passief inkomen willen opbouwen.
Contact: 06 53 36 41 64

Zomermassages In juli/augustus rug- of
voetmassage (30 min.) slechts € 17,50.
May Proosten Horst 077 398 61 14,
www.hetstiltehuis.nl

Gespreksgroepen
en persoonlijkheidstrainingen
Het maatschappelijk werk van Synthese biedt trainingen en
gespreksgroepen die u verder helpen met rouw en stress,
opvoedingsproblemen of relatieperikelen. De trainingen en
gespreksgroepen zijn toegankelijk voor inwoners van Arcen-Velden,
Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook-Middelaar en Venray.
Bij voldoende aanmeldingen
starten binnenkort onder andere
trainingen in scheidingsverwerking,
omgaan met huiselijk geweld en
omgaan met spanningen. Ook zijn er
cursussen opvoeden, het opvoeden
van pubers, praten met je partner en
de zomertraining ‘Plezier op school’ te
volgen. Synthese heeft ook trainingen
sociale vaardigheden en om te leren
opkomen voor jezelf.

Tips en vaardigheden om plezierig
gedrag bij kinderen
te stimuleren
De cursussen en trainingen richten
zich onder andere op het verwerken
van ervaringen en het uiten van
emoties. Ook het ontmoeten van
lotgenoten kan helpen om in
gesprekken met elkaar de pijn te
verwerken, praktische problemen

Bij Kinderopvang OKKI is
persoonlijke aandacht in een
huiselijke sfeer vanzelfsprekend...

Iedere woensdag
inloopavond van
18.00-20.00 uur
Meer info: www.okkisevenum.nl
of 06 - 15 59 20 64

Voor winterpreiplanten, groenteplanten,
aardbeienplanten en klein fruit naar
Thijs Huys, Langstraat 64, Hegelsom.
Tel. 077 398 35 52.

KnopenLopen Kulinair Wandelen in
Sevenum, 4 september met een hapje,
drankje en amusement
www.knopenlopen.nl

Dms-service voor al uw caravan- en
aanhangeronderhoud, schadeherstel,
mobiele service. Grubbenvorsterweg 18,
Lottum. 06 48 96 47 25.

Steigerhout en Teakhout (tuin)meubels
voor binnen en buiten. Gratis bezorgen.
Blaktweg 69, Melderslo. 06 51 93 18 38
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H. vd Pasch
Dorpbroekstraat 19 Meerlo
06 22 67 65 05

Gezocht toetsenist/gitarist
Gezocht, gevorderde toetsenist, gitarist
voor opstartende formatie. Voor meer
informatie duetsz@live.nl.

Dag en nacht bereikbaar

Leunen

www.briensveld.nl
T (0478) 51 52 21 M 06 - 5113 53 64

w w w. b o b n o t e n . n l

Horst, Venray, Sevenum, Nieuw-Bergen
(077) 398 70 99, info@theoarts.com

www.theoarts.com

Te koop tussenwoning centrum Horst
Ideaal aan de rand van het centrum
van Horst, gelegen aan doodl. weg,
tuss.woning, v.v. kunststof koz. met
dubb. glas. Dicht bij scholen en winkels.
Vraagprijs 199500,-- Molenstraat 14,
Tel.077 3986707.
Gevonden een noodstop-set voor auto
of dergelijke, vrijdagmiddag 8 juli op de
Jacob Poelsweg in America.
Voor informatie bel 077 4641339.
Marijn Gommans uit Hegelsom is
geslaagd aan de Avans hogeschool
van Breda voor de studie International
Business and Management Studies.
Fiets- en bromfietsreparatie
Hiem Janssen Tienrayseweg 4 Horst,
tel. 077 398 61 38. Ook alle merken
scooters.
Te koop nieuwe aardappelen!
Nieuwe aardappelen Kellenaers
Bosstraat 63 Hegelsom zelfbediening!

Grafmonumenten
en restauratie

Heijen Tel: 0485 51 23 67 Venlo Tel: 077 320 00 88

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

uit de weg te ruimen en om op zoek
te gaan naar een nieuw toekomstperspectief.
Bij de cursussen ‘opvoeden’
en ‘puber in huis’ worden tips en
vaardigheden gegeven om plezierig
gedrag bij kinderen te stimuleren en
vervelend gedrag te corrigeren. Ook
is er de mogelijkheid om ervaringen
en tips met groepsgenoten uit te
wisselen. Deze cursus draagt ertoe
bij het gedrag van pubers beter te
begrijpen, met als voornaamste
doel het contact te verbeteren met
kinderen.
Bij trainingen ‘sociale vaardigheden’ en ‘opkomen voor jezelf’
wordt gebouwd aan zelfvertrouwen,
communicatievaardigheden en kritiek
leren ontvangen. Afhankelijk van
het aantal aanmeldingen worden de
trainingen in Venray, Horst of Gennep
gegeven. Voor meer informatie
of aanmeldingen bel Synthese
0478 51 73 00 of kijk op
www.synthese.nl

Een afscheid is vaak de best
bewaarde herinnering

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 | 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl

T: 0478 57 14 42
www.duijfuitvaartonderneming.nl
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Juf Georgette: altijd vol gas
Ze wordt als een vorstin voorgereden in een prachtige Rolls Royce. Voor de kinderen van basisschool lijkt het wel
de intocht van Sinterklaas. Maar dit keer is het hun eigen juf Georgette die in stijl onthaald wordt op basisschool
Megelsheim in Meerlo. Vandaag neemt ze afscheid van de school.

GroenRijk
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op alle tuinmeubelen!

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

“Mijn werk hier zit er op”, zegt
Juf Georgette. “Er ligt al een nieuwe
uitdaging op mij te wachten.“ Aan
het woord is Georgette Populier. De
afgelopen 9 jaar was zij directrice van
basisschool Megelsheim in Meerlo. “We
hebben hier met z’n allen iets heel
moois neergezet. Het gebouw is totaal
vernieuwd, het kindcentrum draait.
Hier komt het veelbesproken Leefplein
Meerlo tot zijn recht.”
Haar nieuwe uitdaging ligt in
Kronenberg, waar haar een soortgelijk
project ligt te wachten. “Het is voor
het eerst in dertig jaar dat ik twee keer
achter elkaar hetzelfde werk ga doen.
Op basisschool de Kroevert begin ik van
voren af aan. Dat wil zeggen, van een

basisschool een brede school maken,
met alle voorzieningen die daar bij
horen. Een hele klus, maar ik heb er
zin in.”
Georgette heeft gedurende haar
loopbaan allerlei banen gehad, met als
rode draad het welzijn van mensen en
kinderen in het bijzonder. “Ik vind het
belangrijk dat kinderen goed in hun
vel zitten. De prestatiemaatschappij
legt een enorme druk op hen. Kinderen
moeten meer ruimte krijgen om te
onthaasten. Ze moeten zich bij wijze
van spreken ook eens lekker kunnen
vervelen. Nu ben ik iemand die altijd
vol gas geeft, dus niet bepaald een
goed voorbeeld. Binnenkort ga ik een
cursus volgen, zodat ik trainingen in

weerbaarheid kan geven, misschien dat
ik dan zelf ook meer kan onthaasten”,
lacht ze.
Georgette heeft ook een toekomstdroom. “Ik zou graag een centrum opzetten waar kinderen en jonge mensen
een soort werkplaats vinden waar ze
voor een wisselend aanbod aan activiteiten terecht kunnen. Denk daarbij aan
een huiswerkklas of yoga, of een plekje
om eens bij te komen van de beslommeringen van alledag.” Een aanstaande
ex-collega komt binnen en in een mum
van tijd is de juf veranderd in een
heuse bakker en op weg naar ‘haar’
kinderen om samen gezellig broodjes
te bakken. Een treffend voorbeeld dat
ze vol gas door het leven gaat.

Kerkstraat 20a , Horst

OPRUIMING
t/m 70% KORTING

Fruitbedrijf Jenniskens
Crommentuynstraat 50, Meterik
Tel: 077-398 43 08

HET IS NOG STEEDS

KERSENTIJD!!!
HEERLIJKE ZOETE
KERSEN TE KOOP
Openingstijden
ma-wo-do-vr van 13.30 uur tot 18.30 uur
zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur
dinsdag gesloten

Winnaars kleurwedstrijd America
De dorpsraad in America organiseerde voor de tiende keer een kleurplatenwedstrijd tijdens de
kermis. Bijna honderd kinderen van 1 tot 12 jaar leverden een prachtige kleurplaat in bij de kermisattracties.
De prijzen werden gewonnen door Floor Tielen, Silvana Visser, Mirthe Peeters, Jannes Pouwels, Dian
Kleuskens en Joyce Verheijen. Naast de kleurplatenwedstrijd werd er voor de tweede keer een loterij
georganiseerd. De dorpsraad heeft veel loten verkocht en de uitreiking werd massaal bezocht. De hoofdprijs,
een Xbox 360 kinect, ging naar Yolande Derix. Andere gelukkige prijswinnaars waren: Moniek van der
Heijden-Verweij, Anita Wouters, Caro Beelen, Wilma Versteegen-Janssen en Nick Geurts.

HALVE
PRIJS
zomer 2011
Past. Vullinghsplein 12 Sevenum
(aan de achterzijde naast Jansen-Noy)

T 077 - 467 80 65
www.joseschoenen.nl

06

nieuws

14
07

Partycentrum in Ofﬁcieel startmoment
de schulden
De Afhang II
Eigenaar Fred Douven van Partycentrum De Riet in Horst stond gisteren
tegenover exploitant Jan Muijs uit Maastricht in een rechtszaak om hem uit
zijn partycentrum te zetten. Jan Muijs begon medio 2010 als uitbater van
Partycentrum De Riet. Hij heeft nu enkele maanden huurachterstand, wat
gelijk staat aan enkele tienduizenden euro’s.
Ook heeft Muijs schulden bij een
aantal andere bedrijven, waaronder Jenniskens Installatie uit Venray.
Zij hebben een verwarming in de
tennishal aangelegd en bleven met
de openstaande factuur achter. Ook
partyverhuurder VOF Horst Verhuur en
Rabobank Maashorst krijgen nog geld
van Muijs.
Jan Muijs blijkt al eerder failliet
verklaard te zijn en een spoor van
schulden achtergelaten te hebben in
Zuid-Limburg.
Een aantal volleybalverenigingen
dat het afgelopen half jaar gebruik
heeft gemaakt van de tennishal van
het partycentrum voor een aantal
wedstrijden en trainingen, is weer vertrokken uit De Riet. Zij hadden moeite
om goede afspraken te maken met de
exploitant over het gebruik van de hal.

Er waren onder andere problemen met
de verwarming van de zaal en de isolatie. De verenigingen trainen nu weer in
sporthal De Berkel en bij de sporthallen
van het Dendron College.
De gemeente Horst aan de Maas
schafte voor de trainingen in de tennishal een sportvloer van 30.000 euro aan.
De gemeente heeft de vloer inmiddels
opgehaald en opgeslagen. Deze kan
later voor andere doeleinden gebruikt
worden.
Fred Douven zei woensdagochtend de rechtszaak met vertrouwen
tegemoet te zien. Hij wilde verder geen
commentaar geven. Bij het ter perse
gaan van deze krant was de uitspraak
van de rechtszaak nog niet bekend.
Voor meer informatie en
uitspraken over de zaak, zie
www.hallohorstaandemaas.nl

Het officiële startmoment van het bouwproject De Afhang tweede fase vond op maandag 11 juli plaats. Er werd
verzameld bij het bouwbord waarna Ger Verstegen, de vestigingsmanager van Wonen Limburg in Horst een
welkomstwoord hield. Wethouder Leon Litjens hield daarna ook een toespraak en onthulde samen met een huurder
het bouwdoek.
In het uitbreidingsgebied De
Afhang II bouwt Wonen Limburg
in totaal 47 nieuwe woningen. Het
uitbreidingsgebied ligt tussen de
Afhangweg en de Almeweg. In de

tweede fase worden 4 koopwoningen
voor starters, 31 gezinswoningen in de
sociale huursector en 12 levensloopbestendige huurwoningen gebouwd. Alle
nieuwe woningen worden voorzien van

duurzame energiemaatregelen, zoals
een zonneboilersysteem, HR++ glas en
extra isolatiemaatregelen. In de eerste
fase van het bouwproject bouwde
Wonen Limburg al 48 woningen.

It’s Clean

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

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

aanleg
onderhoud
(sier)bestrating
www.voestenhoveniers.nl
Dennis Voesten 06-43280123

maakt schoon op uw wensen
Steeg 7 5975 CD Sevenum
Tel. 0642825513
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Makelaardij Maas en Peel HALLO bezorgers
slaat nieuwe weg in
tevreden
Makelaar Richard Deenen werkt al jaren bij Makelaardij Maas en Peel, voorheen gevestigd in Horst. Sinds eind
april heeft hij deze makelaardij overgenomen en vervolgt hij de werkzaamheden als nieuwe eigenaar vanuit
Broekhuizen onder de naam Maas en Peel Makelaardij en Taxaties.

Uit recent onderzoek van Kempen Nieuwsmedia blijkt dat bezorgers
van HALLO Horst aan de Maas tevreden zijn over het werken voor het
gratis nieuwsblad.
Kempen Nieuwsmedia hield
onlangs een enquête onder de
bezorgers van HALLO Horst aan de
Maas. Uit het onderzoek blijkt dat de
manier van werken bij HALLO door
de bezorgers bijzonder gewaardeerd
wordt.
De algehele indruk van het werken als bezorger bij HALLO scoort een
8.3. De verspreiding van bijlages zoals
folders en leaflet zorgt af en toe voor
problemen. Een bezorger reageert
bijvoorbeeld: “De folders zijn lastig,
want daardoor doe je langer over je
route.”

We willen weten
wat er leeft
Laurent Smedts, hoofd bezorging
Kempen Nieuwsmedia, ervaart de
hoge scores in de enquête als een
positieve bevestiging van de gekozen
werkwijze. Laurent: “Een belangrijke
reden om de enquête te houden is
om te weten wat er leeft onder de
Richard Deenen heeft meer dan
negen jaar ervaring bij Makelaardij
Maas en Peel, waarvan ruim vijf jaar
als erkend taxateur. Hij wil nu gaan
investeren in de uitstraling van zijn
nieuwe makelaardij.
\“Wij hebben ons aangesloten bij
brancheorganisatie VastgoedPRO, een
kwaliteitskeurmerk dat staat voor
zekerheid, betrouwbaarheid en
deskundigheid. Daarnaast wordt
momenteel de nieuwe website
grondig aangepakt. Verkopers kunnen
binnenkort zelf inloggen en de

voortgang van de verkoop bekijken.
Ze kunnen meer foto’s van hun
woning plaatsen en de panden
krijgen bovendien een nog betere
vermelding op Funda en vele andere
verkoopsites”, laat Richard weten.
Het kantoor in Horst heeft de
deuren gesloten, maar Richard blijft
goed bereikbaar. “Mijn sterkste punt
is dat ik altijd bereikbaar ben, ook
’s avonds, op zaterdag en eventueel
zelfs op zondag. Zowel kopers als
verkopers kunnen dus altijd contact
opnemen voor een afspraak bij mij

in Broekhuizen op kantoor of bij
de klant thuis. Het contact met de
mensen blijft dus evengoed.” Niet
alleen persoonlijk contact staat hoog
in het vaandel bij Richard, hij wil zich
ook gaan richten op social media.
“Met behulp van Hyves, Facebook en
Twitter willen we nog meer ruchtbaarheid geven aan de verkoop van
de panden.”
De panden die Maas en Peel
Makelaardij en Taxaties in de verkoop
heeft, blijven ook in de etalages van
diverse financiers gepresenteerd.

bezorgers. En wat kan er eventueel
nog verbeterd worden.”
Een veelgehoorde reactie van
startende bezorgers is dat ze even
moeten wennen aan de verschillende werkzaamheden en waar ze
precies moeten bezorgen. “Als ze
dan eenmaal bezig zijn hebben ze
de route snel af en hebben ze weer
een zakcentje verdiend. De weersomstandigheden kunnen ook een rol
van betekenis spelen bij het bezorgen. Denk bijvoorbeeld aan afgelopen
winter: de uitdaging om te beginnen
is dan wat zwaarder”, aldus Laurent.
Een van de bezorgers meldt:
“Het blad wordt goed gelezen, zodra
ik er één vergeet, bellen ze meteen.
Maar dat is een goed teken: iedereen
kent HALLO en wil het nieuwsblad
graag lezen.”
Heeft u als lezer vragen, opmerkingen of een eventuele klacht over
de bezorging? Kijk onder ‘verspreiding’ in het colofon op pagina 02 voor
de mogelijkheden om te reageren.

Rectificatie
’rots en water’
In het artikel over de cursus ‘rots en water’ van Weerbaarheid NoordLimburg van vorige week is een fout geslopen. In de kop staat dat de cursus
voor Doolgaard-leerlingen is. Echter, de cursus is algemeen en geschikt voor
alle basisschoolleerlingen van groepen 5/6 en 7/8. Voor meer informatie, bel
trainer Jos Slots op 06 49 95 93 71 of mail naar j-slots@home.nl

HEINEKEN 24 X 30cl € 10,95

Wijn van de maand:

Ropiteau Vin de Pays d’Oc wit
Ropiteau Vin de France rood

S L I J T E R I J

Voor wit, de in Brussel met goud bekroonde Chardonnay.
Rijk en zacht van smaak; tevens levendig, elegant en verfrissend.

DRANKENHANDEL

Voor rood de Pinot Noir, niet te zwaar maar wel met
de nodige klasse en finesse.

WEIJS

Herstraat 58, 5961 GK Horst • Tel. 077-398 14 63 • info@slijterijweijs.nl • www.slijterijweijs.nl

es € 5,99
Prijs per ﬂsprijs
Doo
€ 27,99
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HALLOaanbieding.nl hoe werkt het
De website halloaanbieding.nl is sinds 7 juli actief. Op de site staan interessante aanbiedingen van diverse
adverteerders. Voor de lezers van HALLO is in de vorm van een 3-stappenplan een gebruiksaanwijzing gemaakt. In
het nieuwsblad HALLO staat wekelijks een advertentie met nieuwe weekaanbiedingen. Onder aan de advertentie
staat de site www.halloaanbieding.nl

Stap 2 Informeren
Klik bij de aanbieding waar de interesse naar uit gaat op ‘meer info’. Op het
scherm staat nu de aanbieding met meer informatie. Lees de actievoorwaarden.

Stap 1 Advertentieoverzicht
Open de site www.halloaanbieding.nl in de browser. Op de site staan een overzicht van de aanbiedingen. Er zijn twee
soorten aanbiedingen: de weekaanbieding en de groepsaanbieding.

Stap 3 Kopen of reserveren
Klik op de button ‘print kortingscoupon’ of ‘nu kopen’. Volg de instructies op
de coupon of het betaalscherm.
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Opening waterskibaan
Seventwenty Cablepark
“Ik feliciteer de eigenaren, ik feliciteer de Schatberg, en ik feliciteer ook de gemeente zelf een beetje.”
Met deze woorden opende wethouder Ger van Rensch op vrijdag 8 juli de eerste waterskibaan van Limburg.
Bij Seventwenty Cablepark op de Schatberg kan gewaterskiëd en gewakeboard worden.

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

Koolhydraatarm brood 400 gram
E 2.05
Open Kersen Abrikozenvlaai (2 smakenvlaai) E 8.90
5 duitse snitt broodjes halen 4 betalen
(ook voorgebakken)
Voor de officiële opening was
waterskibaan Seventwenty in mediterrane sferen gehuld. Na de welkomstwoordjes van de eigenaar van de baan,
François Rodriguez, en de eigenaar
van de Schatberg werd Seventwenty
Cablepark officieel geopend door wethouder Ger van Rensch.
De wethouder gaf het startsein
met het doorknippen van een lintje.
Dit lintje was vastgebonden aan een
waterskiër. Toen hij losgeknipt was, kon
de waterskiër het eerste officiële rondje
op de baan maken. Daarna werden
de genodigden en de toegestroomde
parkgasten getrakteerd op een aantal
spectaculaire demonstraties. Bruno
Rixen, de uitvinder van het concept
waterskibaan, was voor de opening
speciaal uit Duitsland gekomen. “We
zijn zeer vereerd dat de heer Rixen
tijd heeft vrijgemaakt om hier bij
onze opening aanwezig te zijn”, zegt
Francois Rodriguez.
François en zijn compagnon Joep

Krapels werken samen al jaren op
diverse banen. Hun droom was altijd
om een eigen baan te openen. “Het
liefst wilden we een baan in Spanje
beginnen”, zegt François, “daar liggen
ook mijn roots.” Maar de keuze viel
uiteindelijk toch op Limburg. “En er is
geen beter alternatief voor Zuid-Europa
dan het begin van de Route du Soleil.”
In januari kwamen ze met hun plan bij
de gemeente en sindsdien is het snel
gegaan.
De baan en de omliggende infrastructuur leveren Seventwenty Cablepark een A Cable Park-status op. Dit
houdt in dat er op de baan grote wedstrijden zoals wereldkampioenschappen
en Olympische Spelen gehouden mogen
worden. De baan in Sevenum is pas
de derde baan van de wereld die deze
felbegeerde status krijgt. De kabelbaan
heeft een omtrek van 770 meter en
draait met een variabele snelheid van
30 kilometer per uur. Aan de baan kunnen tien personen tegelijk skiën.

Wethouder Van Rensch zegt dat
ze geluk hebben met het schitterende
watersportweer op de dag van de
opening. Hij is oprecht blij met de baan.
“Stilstaan is achteruitgaan”, legt hij uit.
Hij vindt het belangrijk voor de regio
dat er steeds nieuwe dingen worden
gevonden om het publiek te blijven
boeien. De waterskibaan ziet hij dan
ook als een aanwinst en een nieuwe
impuls aan het toeristisch gebied van
Horst aan de Maas.
Op de baan kunnen gasten van de
Schatberg maar ook mensen uit de regio komen waterskiën of wakeboarden.
Volgens François is het heel makkelijk
om te leren wakeboarden als je een
snowboard-, skateboard-, of windsurfachtergrond hebt. Voor mensen die
dat niet hebben worden instructies en
aanwijzingen gegeven, zodat ook zij
tijdens het rondje over de baan kunnen
blijven staan.
Voor alle mogelijkheden van de
waterskibaan zie www.seven-twenty.nl

Veemarkt 5, 5961 ER Horst
Tel. 077 398 14 30 / Fax 077 398 74 68

www.bakkerijgerards.nl
www.bakkerijgerards.nl
www.artvlaai.nl

Groothandel voor particulieren in
eenjarigen-tuin-groenteplanten,
graszoden en mediterrane planten
groot assortiment nieuwe perkplanten eigen kweek

alle soorten groenteplanten - winterprei
planten
al voor € 0,08 per stuk. (knolvoetresisten
te rassen)

aardbeienplanten

Gratis tuinontwerp

Sintjansstraat 43, Meterik
Tel: 06 30 58 79 98 - E-mail: bleustone@live.nl

Starters in de regio

Zomer bij Allura Beauty&Spa!

Gevleugelde Tekst & Toespraak
Bedrijf

Gevleugelde
Tekst & Toespraak
Eigenaar Rachel Vogels
Adres
Het Veldje 159
Plaats
5961 LE Horst
Telefoon 06 52 16 04 65
E-mail
info@rachelvogels.nl
Website www.rachelvogels.nl
Sector
Trouw & Rouw
Start
14 februari 2011

Activiteiten
Gevleugelde Tekst &
Toespraak vervult persoonlijke,
tekstuele wensen bij huwelijk en
afscheidsceremonie als trouwambtenaar en funerair spreker.
Om een emotioneel moment als

een huwelijk of een afscheid
zoveel mogelijk naar eigen wens
te kunnen vormgeven is het van
groot belang dat de betrokkenen
meedenken omtrent tekst,
herinnering, emotie, muziek of
dichtregels. Alleen op deze wijze
wordt de tekst eigen en herkenbaar, met ondersteuning door
gevleugelde uitspraken. Eigen
inbreng vormt het uitgangspunt,
niets is onmogelijk. Luister naar je
hart, dat weet wanneer het klopt.
Doelgroep
Iedereen die wil trouwen:
jongverliefden, homoparen,
samengestelde gezinnen.
Iedereen die een persoonlijk

afscheid wenst, voor zichzelf of
een dierbare.
Onderscheidend vermogen
Gevleugelde Tekst &
Toespraak denkt mee en is
bevlogen, betrokken, persoonlijk, inlevend, meevoelend bij
een moment dat maar ééns
beleefd kan worden. Omdat elk
mens uniek is heeft ook elk
mens een persoonlijke voorkeur
voor Die Ene Dag. Met ruimdenkende bevlogenheid wordt
rekening gehouden met alle
mogelijke voorkeuren. Waar
woorden tekort schieten, spreekt
Rachel Vogels, Gevleugelde Tekst
& Toespraak.

Zomerarrangement:
★ Gehele dag gebruik van onze wellness met o.a. zwembad met
whirlpool, binnen en buiten sauna en relaxruimte en Turks stoombad.
★ Rug-, nek- en schoudermassage
★ Hoofdmassage

Normaal: €75,- Zomer actieprijs : € 47,50

Zomerknallers:
★ Nagels lakken inclusief potje nagellak Pupa Milano nagellak mee

naar huis € 15,- normaal € 21,95
★ Fishspa 15 minuten € 10,- normaal € 17,50
★ Shiatsu gelaats drukpuntenmassage
€ 27,50 normaal € 35,-

Allura Beauty&Spa
(gevestigd in Parkhotel Horst)

Tienrayseweg 2, 5961 NL Horst . T (077) 397 60 06
E info@allura.eu I www.allura.eu
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Brede discussie megastallen
Onlangs is de brede maatschappelijke discussie omtrent megastallen gestart. Het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB)
is ook een megastal en is in Horst aan de Maas een veel besproken onderwerp. De één is fervent voorstander, de
ander is absoluut tegen. De ontwikkelingen in onze regio volgen elkaar in rap tempo op. HALLO laat twee hoofdrolspelers in ‘NGB-gate’ aan het woord.

Leon Litjens
Leon Litjens is als wethouder van
meet af aan nauw betrokken bij de
ontwikkelingen rond het NGB.
Hij ziet de economische ontwikkeling
van de agrarische sector in Horst aan
de Maas rooskleurig in.
“Na de uitbraak van de varkenspest en de vogelgriep werd het tijd
om een nieuw licht te laten schijnen
op de intensieve veehouderij”, vertelt
Leon Litjens, wethouder in Horst aan
de Maas. “Dit heeft geresulteerd in
de reconstructiewet. Hierin is vastgelegd dat bedrijfsactiviteiten in

natuurgebieden worden gesaneerd
en dat landbouwbedrijven in
landbouwontwikkelingsgebieden, de
zogenaamde LOG’s duurzaam ruimte
krijgen.”
Enkele jaren geleden dienden een
aantal agrarische ondernemers uit Horst
een plan in voor een Nieuw Gemengd
Bedrijf. De gemeente Horst aan de
Maas heeft beloofd deze plannen
kritisch te bekijken en grondig te laten
onderzoeken. Dit heeft geresulteerd in
een omvangrijk dossier met alle vereiste onderzoeksrapporten. Bovendien
zijn alle zorgen die mensen hebben
uitgesproken zorgvuldig onderzocht.

“De ontwikkeling van de zogenaamde megastallen vraagt om een
zorgvuldige en integere benadering. Via
allerlei media wordt er druk gediscussieerd over het fenomeen, waarbij
opvalt dat er veel wordt geroepen op
basis van aannames en beweringen en
niet op feiten. Het is het meest complexe verhaal waarmee de gemeente
Horst aan de Maas ooit aan de slag
gegaan is. Elk detail is besproken en
onderzocht. Iedereen die er zijn zegje
over wilde doen is gehoord. Of het nu
over diervriendelijkheid gaat, gezondheidszorg of het milieu: alle details zijn
inmiddels de revue gepasseerd.

Wat veel mensen zich niet realiseren is dat iedere uitlating van een
bestuurder, over welk onderwerp dan
ook, wordt gecontroleerd en gewogen
door de raad. Eén misstap en je moet je
verantwoorden tegenover de gemeenteraad en de burgers. Daar hoeven de
woordvoerders van allerlei instanties,
of ze nu voor of tegen zijn, zich niet
druk over te maken.” Dat is goed en
daarmee ook een borging voor de
betrouwbaarheid van de uitlating van
die overheid”.

Noord-Limburg heeft
een sterke reputatie
als het gaat om
voedselvoorziening
“We hebben als regio NoordLimburg een sterke reputatie als het
gaat om voedselvoorziening. Als wij
onze concurrentiepositie op het spel
zetten door de productie van vlees uit
handen te geven betekent dat een
enorme economische strop voor de
hele regio. De komende jaren zal de
vraag naar vlees alleen maar toenemen, we hebben straks wereldwijd
ruim 7 miljard monden te voeden. Tel
daarbij op dat de vraag naar vleesproducten de komende jaren met 50% zal
toenemen en je weet hoe belangrijk
deze sector is. We krijgen nu de kans
het duurzaam ondernemen in de sector
verder te ontwikkelen, de kwaliteit
van onze producten te bewaken én de
werkgelegenheid in stand te houden.”
In Horst aan de Maas en ook
daarbuiten worden de ontwikkelingen
rond het NGB met argusogen gevolgd. Vereniging Behoud de Parel uit
Grubbenvorst is op de bres gesprongen
voor het behoud van een leefbare
omgeving in en rond Grubbenvorst,
waar het LOG Witveld onderdeel van uit

maakt. Litjens en de vereniging Behoud
de Parel zijn elkaars opponenten.
Toch lijkt het er op dat ze elkaar nodig
hebben. Litjens: “De verdienste van
Behoud de Parel is juist dat zij ons als
bestuurders continu in de gaten houden
en voorzien van stof tot discussie of
nader onderzoek. Zonder hen zou het
gehele verhaal minder diepgaand bekeken zijn. De bewoners van Horst aan
de Maas hebben er recht op te weten
wat er allemaal gaande is. Daarom
is het voor iedere betrokkene uiterst
belangrijk dat we komen tot een juiste
beeldvorming rondom de intensieve
veehouderij en dus ook het Nieuw
Gemengd Bedrijf.”

André
Vollenberg
André Vollenberg is voorzitter
van de Vereniging Behoud de Parel.
Vol passie vertelt hij over zijn
agrarisch bedrijf op het LOG Witveld.
Hij verbouwt zijn gewassen volgens
de biologisch-dynamische methode.
Met ruim 17 hectare landbouwgrond
weet hij er zijn boterham en die van
zijn personeel prima mee te
beleggen. Een op het oog gezond en
gelukkig mens. Toch is André niet
blij. Zijn bedrijf bevindt zich op een
steenworp afstand van de twee
geplande megastallen.
”Een ramp voor het milieu”, verzucht André. “Sinds de aankondiging
van de plannen voor het NGB liggen wij
hierover in de clinch met de initiatiefnemers en de gemeente Horst aan de
Maas.” In 2007 werd de Vereniging
Behoud de Parel opgericht en inmiddels
hebben zij ruim 250 leden. De vereniging heeft als doel om de leefbaarheid
in en om Grubbenvorst op een goed
niveau te houden of te brengen. André
houdt de ontwikkelingen rondom het
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burgerpanels aan mega-stallen zijn hier
een mooi voorbeeld van. Vereniging
Behoud de Parel werd op het allerlaatste moment uitgenodigd en zou slechts
tien minuten met leden van het panel
mogen spreken. Aangezien slechts één
vertegenwoordiger van onze vereniging aanwezig mocht zijn, hebben we
bedankt voor de eer.”
Het is duidelijk dat Vollenberg niet
alleen moeite heeft met de voorgenomen bouw van het NGB. Hij stoort
zich vooral aan de manier waarop de
burgers worden voorgelicht. “Veel
informatie wordt gemanipuleerd ten
gunste van het NGB. Bovendien worden
de grote investeerders in de agrarische
sector van alle kanten gesteund.”

NGB nauwlettend in de gaten.
“Ik heb een duidelijk standpunt: het
NGB mag er niet komen. De belasting
voor het milieu is veel groter dan ons
wordt voorgeschoteld. En dan heb ik
het nog niet eens over de economische
verliezen, die er worden geleden. De
politiek kan mooi praten, maar schijn
bedriegt.”

Net als de gemeente Horst aan
de Maas heeft Behoud de Parel zich
verdiept in de voors en tegens van
een NGB. “Het milieuaspect spreekt de
mensen enorm aan en dat weten de
promotors van het NGB. Ze gooien met
trendy termen als duurzaam ondernemen en cradle-to-cradle om het NGB in
een positief daglicht te plaatsen. Helaas

worden uitkomsten van onderzoeksrapporten door onafhankelijke instanties
niet juist of onvolledig weergegeven,
ten faveure van het NGB. Maar wie
even nadenkt en kan rekenen, merkt
al gauw dat er iets niet klopt. Verder
houdt de politiek de schijn op dat er
naar tegenstanders wordt geluisterd.
De onlangs gehouden bezoeken door

In Nederland
wordt meer dan
vijf keer de eigen
behoefte aan voedsel
geproduceerd
Vollenberg begrijpt niet waarom
initiatieven als biologisch-dynamische
teelt, die volgens hem op den duur
echt duurzaam zijn, niet worden gestimuleerd met subsidies. “Wij produceren
als natie meer dan vijf keer onze eigen
behoefte aan voedsel. In Duitsland en
Frankrijk zijn ze op het gebied van zelf-

voorziening veel verder. En het kromme
is, ondanks de overproductie halen we
ook nog eens voer voor de varkens en
kippen in het NGB uit het buitenland.
Of wat dacht je van de maïs die nodig
is om de mest, die wordt geproduceerd
in de megastallen, te vergisten? Dat
halen ze uit Brazilië, omdat we hier
niet over voldoende hectaren zouden
beschikken om het te verbouwen. Da’s
toch allemaal heel tegenstrijdig?”
“De gevolgen van de toepassing
van megastallen worden gebagatelliseerd door de voorstanders. De
belasting voor het milieu, de economische gevolgen en zelfs de emotionele
gevolgen voor de mensen die in de
directe omgeving wonen worden niet
serieus genomen. En niet te vergeten de gevolgen voor de dieren zelf.
Mensen worden op het verkeerde been
gezet. Het is prestige en winstbejag.
Er wordt voor mijn gevoel met twee
maten meten. De gemeente verstrekt
vergunningen aan bedrijven die nog
lang niet aan de normen voldoen, terwijl wij onze actieborden langs de weg
moeten verwijderen omdat ze illegaal
zijn. Pure pesterij!”
Vereniging Behoud de Parel voelt
zich door de gemeente niet serieus
genomen. Over één ding zijn de beide
heren het eens: ze blijven zich beiden
inzetten om de discussie rondom het
Nieuw Gemengd Bedrijf helder en
eerlijk te houden.

Uw website voor
de beste
aanbiedingen in

Van huis uit
voordelig

Horst aan de Maas.
24 uur per dag,
7 dagen in de week
voordeel klikken.

Bekijk vanaf nu alle aanbiedingen op

HALLOaanbieding.nl is een initiatief van Kempen Nieuwsmedia, uitgever van HALLO Horst aan de Maas, E info@halloaanbieding.nl, T 077 - 396 13 56
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VAKANTIE

Zomerinterview

Judith Deckers
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO elke week een bezoeker of inwoner van Horst aan de Maas. Deze
week: Judith Deckers (19) uit Melderslo. Ze is samen met haar schoonmoeder op de markt in Horst. HALLO vroeg
haar naar haar bezigheden in de zomermaanden: relaxen, zonnen, op vakantie of elke avond een terrasje pikken?

Uw adres voor ambachtelijk bereid ijs,
een gevarieerde lunch of maaltijd
of als tussenstop voor een lekker kopje koffie!
Er is ook een kinderspeelhoek aanwezig!

IJssalon & Lunchroom Lo Solé
Sevenum
T: 077-4674919 • www.ijssalonlosole.nl

RESTAURANT, ZALEN EN CAFE

Restaurant Gewoon Bourgondisch
open vr-za-zo keuken open van
17.00 tot 20.30 uur Voor alle andere
activiteiten zie onze website

www.brugeind.nl
Tel. 0478 69 12 83

Banden - Accu’s - Carwash

Het adres voor alle
banden en accu’s.
www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

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

Indoor Speel– en Kinderboerderij

‘t Platteland
Spontaan er een dagje
uit met uw gezin?

“Ik ga deze zomer veel werken!
Vorige maand ben ik geslaagd voor
de opleiding Apothekersassistente in
Venlo. Ik ben daarna meteen aangenomen bij de Polytheek in Venray. Deze
zomer wordt het dus hard werken.
Vorige jaren zou ik rond deze tijd rozen
oculeren bij het bedrijf van mijn ouders.
Dat was altijd supergezellig, maar nu
kan ik iets doen wat ik echt leuk vind.”
“Ik heb ook een weekje vakantie en
ga dan samen met mijn vriend Rick lekker naar’s-Gravenzande. Ik had er nog

nooit van gehoord, maar het ligt in ieder geval aan zee”, lacht Judith. “Op vakantie ga ik lekker niksen en Rick laten
koken. Een lekkere zomerse salade of
zo, met kip, heerlijk!” In oktober gaat
Judith nog eens op vakantie, wat verder
weg. “Ik denk naar Lanzarote of zo.”
Maar wat doet Judith als ze een
dagje vrij heeft deze zomer? “Het
leukste aan de zomer is dat het zo
lekker warm is. Thuis gaat er echter
niemand mee buiten zitten, dus dat
doe ik dan wel bij Rick thuis”, lacht ze.

“De kermissen ga ik ook af, altijd gezellig. Ik moet ook wel eens optreden op
de kermissen in de buurt met de band
Kingsize: een bigband met feestmuziek.
We hebben laatst nog op de kermis in
America gespeeld.”
Judith hangt niet graag de toerist
uit: “Ik hou niet zo van dingen bezichtigen. Op een terrasje zitten vind ik
wel gezellig, bij De Lange bijvoorbeeld.
Meestal drink ik dan een frisse 7-up,
maar rode wodka met redbull gaat er
ook wel in.”

Eropuit in onze gemeente

Snorren in het groen
Om er tijdens de vakantie eens lekker op uit te gaan hoef je niet naar Bali of Benidorm. HALLO laat zien dat er in
onze gemeente ook nog veel te ontdekken valt. Deze week: De Wevert in Horst. Te midden van grazende koeien en
groene weiden staat activiteitenboerderij De Wevert. Op het eerste gezicht een typische Noord-Limburgse boerderij.
Maar als Erik van Rengs één van de quads start lijkt het gedaan met de rust.

Elke dag open
van 11.00 tot 18.00 uur

Activiteitenboerderij De Wevert
biedt de keuze uit diverse uiteenlopende arrangementen. De liefhebbers van
buitenactiviteiten kunnen hier hun hart
ophalen. Zo kan er met een Solex door
de groene omgeving worden gesnord.
Maar een ruig parcours afleggen met
een quad of buggy behoort ook tot de
mogelijkheden. Wie het rustiger aan
wil doen kan de vaardigheden op het
gebied van bierpulschuiven of hoef-

ijzerwerpen bijspijkeren.
De activiteiten vinden plaats
op diverse plaatsen in de prachtige
omgeving rondom Horst. Daarbij valt te
denken aan Kasteelpark Ter Horst, een
golfbaan in America of het weidelandschap rondom De Wevert zelf.
De arrangementen van De Wevert
zijn toegespitst op grotere groepen.
Ideaal voor familiedagen of bedrijfsuitjes, maar ook verenigingen zijn van

harte welkom. Een voorwaarde is dat
de arrangementen van tevoren worden
geboekt. Ook aan de interne mens is
gedacht. Bij diverse arrangementen kan
heerlijk gegeten en gedronken worden.
Voor een dagje uit met vrienden of
familie is het beslist de moeite waard
om te bekijken wat activiteitenboerderij De Wevert zoal te bieden heeft.
Voor meer informatie kijk op www.
dewevert.nl
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Pareltjes aan een mooie ketting
Horst aan de Maas heeft de meeste overnachtingen van Limburg, een bekend gegeven. Maar heeft onze
gemeente al die mensen wel genoeg te bieden?

altijd aan om naar het Peelgebied te
gaan. Museum De Locht vind ik ook erg
mooi. Het geeft een goed beeld van
hoe Limburg vroeger was. Een andere
favoriet is het Koperslagersmuseum
in Horst. Het staat er stampvol met
spullen en als je eenmaal binnen bent,
kom je er niet eenvoudig meer weg.
Mevrouw van der Beele kan zo enthousiast vertellen over haar museum”,
vertelt ze lachend.
“Ik probeer mensen zoveel
mogelijk op pad te sturen, zodat ze
niet kunnen zeggen dat hier niets te
beleven valt.”

de Harmoniefeesten dit jaar weer zijn
en we krijgen zelfs telefoontjes uit
Groningen en Friesland met vragen
over de volgende editie van de
Rozenfeesten.”

Ze kunnen niet
zeggen dat hier niets
te beleven valt
Patricia van Niggebrugge heeft
ook haar eigen lijstje met favoriete
uitstapjes in Horst aan de Maas. “Als ik
zelf mensen op bezoek krijg, raad ik ze

Sèrumse Fiste
beleeft 34e editie
Op 15, 16 en 17 juli vindt het muziek- en straattheaterfestival
Sèrumse Fiste in en rondom Sevenum plaats. Op dit festival komen
straattheaterartiesten en muzikanten uit alle windstreken. De Sèrumse
Fiste is een laagdrempelig festival met de nadruk op sfeer en voor ieder
wat wils. Ieder jaar is er een gevarieerd aanbod van steeds andere
artiesten, met af en toe een topper uit het verleden.
Eén van de centrale plekken waar
toeristische informatie over de regio
te halen is, is VVV Horst aan de Maas.
Patricia van Niggebrugge runt de
vestiging aan de Steenstraat in Horst.
Volgens haar gaat het goed met het
toerisme in Horst aan de Maas. “Er
komen het hele jaar door toeristen
naar deze regio en niet alleen in de
zomerperiode. Horst aan de Maas heeft
vanwege de vakantieparken de meeste
overnachtingen van Limburg, maar er
zijn ook steeds meer minicampings en
pensions. En er is steeds meer dagrecreatie”, aldus Van Niggebrugge.
Dat naast de vakantieparken ook
andere verblijfsvormen het goed doen,
betekent dat deze regio ook iets te

bieden heeft. “Wethouder Leon Litjens
heeft hier eens iets heel treffends
over gezegd”, vertelt het winkelhoofd
van VVV Horst aan de Maas. “Hij zei:
’Maastricht heeft de grotten. Hier hebben we pareltjes die samen een mooie
ketting vormen.’”
Veel mensen komen naar Horst aan
de Maas om te fietsen of te wandelen.
Het is hier immers een stuk minder
heuvelachtig dan in andere delen
van de provincie. Daarnaast is er een
uitgebreid routenetwerk voor fietsers
en zorgen initiatieven als KnopenLopen
ervoor dat ook wandelaars aan hun
trekken komen.
De Floriade moet in 2012 een
grote trekpleister worden voor Noord-

Limburg. Volgens Van Niggebrugge is
daar op dit moment bij toeristen nog
weinig van te merken. “Dat leeft nog
niet bij de consument. De Floriade gaat
zich dit najaar pas met hun communicatie op die doelgroep richten. Ik denk
dat we het in eerste instantie ook niet
van de Floriade-gangers moeten gaan
hebben, maar misschien komen ze
later nog eens terug om ook de rest
van de regio te zien.”

Floriade leeft nog niet
Bij het VVV-kantoor in Horst wordt
echter al wel veel navraag gedaan
naar andere evenementen in de
gemeente. “Mensen bellen ons in
februari al op met de vraag wanneer

Zondag vindt vanaf 13.30 uur het
TourTheater plaats. De voorverkoop
van het TourTheater is inmiddels gestopt, en er zijn al heel wat kaartjes
verkocht. Mensen die niet in de gelegenheid geweest zijn om een kaartje
te kopen, kunnen dat uiteraard ook
nog doen aan de dagkassa. Kaarten
kosten 8,50 euro. Weer terug op het
plein, kunnen de bezoekers genieten
van de band Take a Seat en tot
20.00 uur wordt de avond gevuld met
zijn muzikale uitspattingen. Tijdens
deze avond is de entree gratis.
Voor meer informatie kijk op
www.serumsefiste.com

De start van de Sèrumse Fiste
vindt plaats op vrijdagavond om
20.00 uur met een optreden van
Flash, een poprock coverband uit
Sevenum. De hoofdact van de avond
is The Vicious, een partyband uit
België. Dj Marinofski zal de avond
muzikaal begeleiden en zorgen voor
een spetterend einde. Zaterdag gaat
de avond om 20.00 uur van start met
de Early Adopters, waarna de sensationele band Band & Breakfast het
stokje overneemt. De avond wordt
afgesloten worden door dj Stijn. Op
beide avonden bedraagt de entree
5 euro.

mooi haar
Steenstraat 12, Horst, T 077 398 64 66 www.kapperscompanyhorst.nl
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Geniet, maar drink met mate Alcohol onder de 16, natuurlijk niet

Aanbiedingen geldig van 11-7-2011 t/m 23-7-2011

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
14 juli 2011
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Extra avondopenstellingen afdeling
burgerzaken in de zomermaanden
Ook dit jaar heeft de gemeente Horst aan de Maas weer extra avondopenstellingen in de drukke
zomerperiode. Vanaf 16 juni is de afdeling Burgerzaken op inloop open van 17.00 uur tot 20.00
uur. Dit betreft de data 16 juni, 23 juni, 30 juni, 7 juli, 14 juli en 21 juli.
Wist u, dat u ook op woensdag en donderdag op afspraak terecht kunt?
U kunt deze afspraak zelf via de website inboeken. Heeft u op het moment, dat u deze afspraak
wilt maken, geen computer ter beschikking Geen probleem. Belt u het gemeentehuis (077 - 477
97 77) en onze medewerker zal graag voor u deze afspraak reserveren.

Aanvraagformulieren
Verklaring Omtrent het Gedrag
Per 1 augustus 2011 zijn er nieuwe formulieren
voor het aanvragen van een verklaring omtrent
het gedrag. Deze kunt u downloaden met onderstaande link:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
verklaring-omtrent-het-gedrag/documenten-en-

publicaties/publicaties-pb51/aanvraagformulierverklaring-omtrent-het-gedrag-natuurlijke-personen-en-ivb-np.html
Na 1 augustus mogen wij geen oude aanvraagformulieren meer accepteren.

Commissie Bezwaar
Openbare hoorzitting van de commissie voor de
behandeling van bezwaarschriften en klachten
Op dinsdag 19 juli 2011 zal een vergadering
worden gehouden van de commissie voor de
behandeling van bezwaarschriften en klachten.
Deze commissie brengt advies uit over te nemen besluiten op bezwaarschriften.

schrift gereageerd tegen de toekenning van een
2e huisnummer aan de Crommentuijnstraat te
Meterik;
Om 20.00 uur komt aan de orde een
bezwaarschrift gericht tegen een verleende
omgevingsvergunning aan de Gebr. Van
Doornelaan 29 te Horst.

De hoorzitting wordt gehouden in het gemeentehuis te Horst (ingang via hoofdingang).
Om 19.30 uur komt aan de orde een bezwaar-

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie,
mevr. P. Schrijver, tel. (077) 477 97 77.

Aanpak landschapsverrommeling langs de A73
Langs de A73 ter hoogte van onze gemeente
staan sinds geruime tijd een fors aantal (reclame)
borden. De wirwar aan borden/reclame-uitingen
zorgt voor een rommelige aanblik en is een
aantasting van het landschap. Bovendien zijn
dergelijke borden vergunningplichtig.
Om deze reden heeft de gemeente besloten de
verschillende bordeigenaren aan te schrijven om
hen te wijzen op de vergunningplicht. Tevens is
verzocht de borden binnen een daarvoor gestelde termijn te verwijderen. Aangezien sprake is
van strijdig gebruik met het bestemmingsplan en
ook een negatief welstandsadvies is afgegeven,

is vergunningverlening niet aan de orde.
In totaal zijn een 19-tal bordeigenaren aangeschreven. Inmiddels zijn 10 borden verwijderd. Noodgedwongen zal voor de resterende
borden een handhavingsprocedure worden
opgestart. Dit houdt in dat de gemeente de
overtreders zal dwingen om het illegale bord
binnen een bepaalde termijn te verwijderen, op
straffe van een dwangsom. De gemeente hoopt
uiteraard nog steeds op de medewerking van
de bordeigenaren, dan wel de eigenaren van
de percelen waarop de borden zijn geplaatst.
Ook deze laatste zijn namelijk bij machte om
een einde te maken aan de overtreding.

Bouwactiviteiten
De Afhang fase 2
officieel van start

De start van de tweede fase van woonwijk De Afhang in Horst is nu officieel een feit. Op maandag 11 juli
jl. werd het nieuwe bouwbord voor De Afhang onthuld door vertegenwoordigers van de initiatiefnemers
en de toekomstige bewoners. De komende jaren zullen in de tweede fase van De Afhang maar liefst 140
woningen verrijzen.
De onthulling van het bouwbord aan de Westsingel vond plaats op maandag 11 juli jl. in het bijzijn van een
groot aantal vertegenwoordigers van de betrokken partijen gemeente Horst aan de Maas, Zuidgrond B.V.,
Haegens Vastgoed B.V. en Wonen Limburg, geïnteresseerden en toekomstige bewoners. Na toespraken
door wethouder Leon Litjens van de gemeente Horst aan de Maas, Ger Verstegen van Wonen Limburg en
Rits Verkerk van Zuidgrond B.V. werd het bord officieel onthuld met behulp van twee toekomstige bewoners:
mevrouw Anne-Marie van Grunsven en haar zoontje Indy.
Meer informatie
Tegelijk met de officiële start van fase 2 van bouwproject De Afhang is ook de website www.deafhang.nl
vernieuwd. Hier vindt u alle actuele informatie over de ontwikkelingen in plan De Afhang 2.

Inzameling afval
Vrijdag 15 juli
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Kronenberg,
Meterik, Sevenum
Zaterdag 16 juli
• Inzameling oude metalen Sevenum
• Inzameling oud papier America, Horst-Zuid,
Sevenum
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
• KGA gemeentewerken 10.00-14.00 uur (alleen
voormalige gemeente Horst aan de Maas)
Maandag 18 juli
• Inzameling restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Lottum-Noord
Dinsdag 19 juli
• Inzameling restafval omgeving GrubbenvorstNoord, Lottum-Zuid

Woensdag 20 juli
• Inzameling restafval Grubbenvorst-Centrum,
Evertsoord, Kronenberg, Sevenum
• Inzameling gft-afval Meerlo, Swolgen, Tienray
Donderdag 21 juli
• Inzameling restafval omgeving Melderslo,
Horst-Zuid
Vrijdag 22 juli
• Inzameling restafval America, Griendtsveen
Zaterdag 23 juli
• Inzameling oud papier Horst-Noord, Meterik
• Inzameling oude metalen Meterik
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen met
de gemeente, 077 - 477 97 77 of raadpleeg:
www.horstaandemaas.nl.

Proef gescheiden inzameling
keukenafval
Waarvoor zijn toch die kleine groene emmertjes en die groene zakjes die elke maandag en
donderdag aan de straat staan in de Sevenumse wijk ’t Luttel en in de kern van Meterik?
Misschien heeft u ze de afgelopen weken wel eens gezien. Het gaat om een proef voor de
gescheiden inzameling van keukenafval. Meer info zie: www.horstaandemaas.nl

Het bouwbord voor woonwijk De Afhang fase 2 werd met vereende krachten onthuld (foto: J. Tissen www.deafhang.nl).

Zomerreces: géén
vergaderingen van de raad!
Vanaf dinsdag 12 juli tot en met dinsdag 23
augustus 2011 is het gemeentehuis ’s avonds
gesloten. De gemeenteraad vergadert niet in verband met het zomerreces (is dezelfde periode als
vakantie basisscholen).
Vergaderkalender
• Dinsdag 30 augustus 2011: commissie ruimte
• Dinsdag 06 september 2011:
commissie samenleving
• Dinsdag 13 september 2011: raadsvergadering
• Dinsdag 20 september 2011: reces i.v.m. kermis

Meer
informatie:
De agenda en voorstellen
van deze vergaderingen
kunt u te zijner tijd inzien in de informatiehoek van
het gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk
op www.horstaandemaas.nl.
Het gemeentebestuur wenst u een fijne vakantie
toe! Vanaf dinsdag 30 augustus 2011 bent u
weer van harte welkom in de raadzaal van ons
gemeentehuis.
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Giftige stoffen in Horster
tuin
Uit een onderzoek van Provincie Limburg bleek dat een perceel aan de Sint Josephstraat in Horst zware metalen,
bestrijdingsmiddelen en minerale olie bevatte. Dat terrein is toen gesaneerd. Echter bleek ook dat de grond onder
een aangrenzende tuin ook vervuild was.

Bekendmakingen
De officiële bekendmakingen van de
gemeente Horst aan de Maas worden
gepubliceerd in het elektronisch
gemeenteblad dat te raadplagen is op
www.horstaandemaas.nl. Publicaties
in het elektronisch gemeenteblad van
deze week hebben betrekking op het
volgende.
America
Lorbaan 19, America
Broekhuizen
Fietspad Horsterweg, Broekhuizen
Centrum Broekhuizen
Griendtsveen
St. Barbarastraat 23, Griendtsveen
Grubbenvorst
Sevenumseweg 6 Grubbenvorst
Venloseweg 16 Grubbenvorst
Kloosterstraat 2-4 Grubbenvorst
Witveldweg, Grubbenvorst
Witveldweg 35, Grubbenvorst
Laagheide 9, Grubbenvorst
Hegelsom
Groene campus Asdonck, Hegelsom
Horst
Americaanseweg ongenummerd, Horst
Almeweg 9, Horst
Gasthuisstraat 89, Horst
Doolgaardstraat 42, Horst
Venloseweg 110, Horst
Witveldweg ongenummerd, Horst
Americaanseweg 66a, Horst
Molenveldweg 11, Horst
Americaanseweg 66a, Horst
Venloseweg 110, Horst
Kronenberg
Peelstraat 10, Kronenberg
Meerlo
Mgr. Jenneskensstraat 28, Meerlo
Molenstraat ongenummerd, Meerlo
Melderslo
Eikelenbosserdijk 33, Melderslo
Boomsweg 2a, Melderslo
Meterik
Bergsteeg 1, Meterik
Sevenum
Dorperweiden 79, Sevenum
Venloseweg 38, Sevenum
Swolgen
Donkstraat 14, Swolgen
Tienray
Swolgenseweg – Leemberg, Tienray
Spoorstraat 54, Tienray
Spoorstraat 49 Tienray
Horst aan de Maas
De navolgende beleidsnota’s en verordeningen zijn vastgesteld:
Marktverordening Horst aan de Maas
Verordening toeristenbelasting 2012
Verordening Leerlingenvervoer gemeente Horst aan de Maas
Kadernota Harmonisatie Minimabeleid
en bijbehorende verordeningen:
- Verordening langdurigheidstoeslag
2012 Horst aan de Maas
- Verordening sport, cultuur en
schoolbijdrage kinderen 2012 Horst
aan de Maas
- Verordening sport, cultuur en maatschappelijke bijdrage ouderen en volwassenen 2012 Horst aan de Maas
Geharmoniseerd gemeentelijk beleid
inzake woningbouw op particuliere
grond
Ontwerpprojectbesluiten ex art. 3.10
Wro en ontwerpbouwvergunningen fase
1 Nieuw Gemengd Bedrijf in het LOG
Witveldweg Grubbenvorst
Burgemeester en wethouders van Horst

aan de Maas maken bekend voornemens te zijn om projectbesluiten ex
artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening te
nemen en reguliere bouwvergunningen
fase 1 te verlenen voor:
• Het oprichten van een bio-energiecentrale, op het perceel kadastraal
bekend gemeente Grubbenvorst,
sectie L, nummer 361, gelegen aan
de Witveldweg in Grubbenvorst in
het Landbouwontwikkelingsgebied
Witveldweg.
• Het oprichten van een korte
keten vleeskuikenhouderij, op
het perceel kadastraal bekend
gemeente Grubbenvorst, sectie
L, nummer 361, gelegen aan de
Witveldweg in Grubbenvorst in het
Landbouwontwikkelingsgebied
Witveldweg.
• Het oprichten van een fokvarkensstal, een vleesvarkensstal, drie
mestsilo’s, een spuiwatersilo en
een voerlokaal en het uitbreiden
van de bestaande biggenstallen
op de percelen kadastraal bekend
gemeente Grubbenvorst, sectie K,
nummers 103 en 560, behorende bij
de Laagheide 9 in Grubbenvorst in
het Landbouwontwikkelingsgebied
Witveldweg.
Ingevolge artikel 3.11 Wet ruimtelijke
ordening en afdeling 3.4 Algemene wet
bestuursrecht liggen de drie ontwerpprojectbesluiten en de drie ontwerpbouwvergunningen fase 1 met de
bijbehorende stukken met ingang van
15 juli 2011, tijdens de kantooruren,
gedurende een periode van zes weken
ter inzage in het gemeentehuis van
Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6
in Horst.
De openingstijden van de informatiehoek zijn van maandag 08.00-12.00
uur en van 14.00-20.00 uur en van
dinsdag tot en met vrijdag van 08.0012.00 uur.

Grad en Mie Lenssen-Baltussen wonen al jaren in hun huis ‘Ankerskamp’
aan de Sint Josephstraat. Een paar
weken geleden kwamen er mensen
aanbellen met de mededeling dat de
grond onder hun tuin vervuild was.
Hierbij zou geen gevaar zijn voor de
volksgezondheid, maar de norm werd
wel overschreden.
“De restanten vuil van de fabriek
zitten bij ons in de tuin. Wij hebben
er zelf niet echt last van. Maar de gemeente heeft ons wel aangeraden om
geen groente te telen”, legt Grad (86)
uit. De gemeente heeft aangeboden

de grond te saneren. “Als we ooit het
huis nog zouden willen verkopen, is dat
beter, dus het is fijn dat de gemeente
het ter harte neemt. We stellen dat wel
op prijs, want we hebben zelf ook niet
voor de rotzooi gezorgd.”
Gelukkig gaat het uitgraven en
schoonmaken van het stuk grond niet
ten koste van hun tuin. Mie Lenssen
(82) brengt veel tijd door in haar tuin,
en dat is ook te zien. In tegenstelling tot de achterburen die hun hele
tuintje hebben betegeld, heeft de tuin
van Grad en Mie mooi bijgehouden
bloembedden, prieeltjes en zelfs een

De drie ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken zijn tevens vanaf 15
juli 2011 te raadplegen op onze website
(www.horstaandemaas.nl) en op www.
ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1507.
PBGRWITVELDBEC-ON01,
NL.IMRO.1507.PBGRWITVELDKIPON01, NL.IMRO.1507.
PBGRLAAGHEIDE9-ON01).
Gedurende de periode van zes
weken kunnen met betrekking tot de
drie ontwerpbesluiten tot het buiten
toepassing verklaren van het bestemmingsplan middels het nemen van een
projectbesluit en tegen de drie ontwerpbesluiten tot verlening van reguliere
bouwvergunning fase 1, mondeling of
(bij voorkeur) schriftelijk, gemotiveerde
zienswijzen worden ingediend bij het
college van burgemeester en wethouders, Postbus 6005, 5960 AA Horst.
Deze bekendmaking van de ontwerpprojectbesluiten en de ontwerpbouwvergunningen vindt, behalve in het
huis-aan-huis blad en op de gemeentelijke website
(www.horstaandemaas.nl), ook plaats
in de Staatscourant.

kloostergang. Er zijn bankjes, zitjes en
een aardbeientuintje te vinden. “Dit is
echt de tuin van Eden”, zegt Mie trots.
Een onderzoeksteam heeft in kaart
gebracht wat wel en wat niet gesaneerd moet worden, waardoor maar
een klein stuk tuin omgegraven moet
worden. “We hopen wel dat de bomen
mogen blijven staan”, zegt Grad.
“Anders kunnen ze misschien weer
terug geplant worden.”
Grad en Mie zijn niet erg bezorgd
over de vervuiling. “Dat laten we maar
aan de deskundigen over.”

Bij bestelling van
barbecuemenu Chique
vanaf 10 personen:
4 stuks vlees van € 16,20
voor € 15,90 per persoon
5 stuks vlees van € 17,80
voor € 15,75 per persoon

25% korting op alle
wand- en Vloertegels

Max Havelaar
fairtrade ananas

Exclusieve High Tea
aan het water

Deze week op ons complete
assortiment wand- en vloertegels
25% korting

Verse Max Havelaar ananas van
PLUS (altijd Fairtrade)

Met: o.a. mini-sandwiches,
onbeperkt thee enz.. 4 personen
reserveren = 3 personen betalen

25% KORTING

VAN € 1,99 VOOR € 1,29

VAN € 70,00 VOOR € 52,50 (4pers)

Kijk voor nóg meer aanbiedingen en informatie op
www.halloaanbieding.nl
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RAADSFEITEN
EDITIE 14 JULI 2011

Gemeenteraad HadM bezocht
Broekhuizenvorst en Tienray
Onlangs besloot de gemeenteraad van HadM om de bezoeken aan de kernen in de tweede helft
van 2011 een vervolg te geven. Dat vervolg startte vrijdagmiddag 1 juli. Toen bezocht de raad
Broekhuizenvorst en Tienray.
De middag startte bij het Schuitwater in
Broekhuizenvorst. Onder leiding van de
deskundige gids Mart Peeters maakte de
raad in dit prachtige natuurgebied een 1½ uur
durende wandeling. Tijdens de wandeling over
de Swolgense heide werden de raadsleden
bijgepraat over de verschillende fasen van
de herinrichting van een natuurgebied.
Een zinvolle wandeling, waarin duidelijk werd
dat de herinrichting van een natuurgebied
niet van zelf gaat. Het vraagt veel tijd en
aandacht en er moeten weloverwogen
keuzes worden gemaakt.

eisen op het gebied van voedselveiligheid en
kwaliteit. De vele leghennen leggen hun ei op
een transportband die uitkomt in het eierlokaal.
Hier werden al deze eieren verpakt en door
een robot op een pallet verzameld. De raad
weet nu dat een kip in een legperiode van
52 weken ± 320 eieren legt.

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering
van 5 juli 2011

Op dinsdag 5 juli 2011 vond een openbare vergadering van de gemeenteraad plaats.
De volgende punten kwamen aan de orde.

Burgerpodium
Mevrouw Thea Lemmen sprak namens de werkgroep Kleefsedijk de raad toe over de ontwerpaanvraag Klevar (LOG Kleefsedijk Sevenum).
De heer Nic Verhaegh stelde over diezelfde
aanvraag een aantal vragen. Wethouder Litjens
meldde dat het hoger beroep in juli 2011 slechts over
een procedurefout gaat. HadM respecteert de eerder
genomen besluiten van de voormalige gemeente
Sevenum. De structuurvisie komt in het najaar aan
de orde. HadM houdt de betrokkenen op de hoogte.
Verder werd afgesproken dat de raad schriftelijk
bericht ontvangt over de aard van het beroep op
29 juli 2011 bij de Raad van State.
Ook krijgt de raad schriftelijk bericht waarom B&W
niet in beroep is gegaan tegen de milieuvergunning
van de provincie aan Klevar.

Notulen raadsvergadering 24 mei 2011
Het verslag werd unaniem vastgesteld.

Spreekrecht raadsleden
Mevrouw Hogema bracht het artikel “Ook Horst zet
mes in Wmo” in dagblad De Limburger, onder de
aandacht en stelde daarover een aantal vragen.
Deze vragen worden schriftelijk beantwoord.

BP Americaanseweg 66a, Horst
Unaniem heeft de raad het BP vastgesteld.

Krediet herontwikkeling gebied Hof te Berkel
De raad heeft unaniem ingestemd met ‘de ontwikkelen realisatieovereenkomst’ en bijbehorende plannen
en een krediet van € 750.000 beschikbaar gesteld
voor de herontwikkeling van Hof te Berkel.

Toelichting bij het verpakken van de eieren in het eierlokaal

Mondelinge beantwoording schriftelijke
raadsvragen
Op de vraag van het CDA over aanleg glasvezel in
het buitengebied antwoordde wethouder Selen dat
HadM wil helpen en ondersteunen, maar Reggeﬁber
(netwerkleverancier) is als eerste aan zet. Naar
aanleiding van de CDA-vraag over de gevolgen van
de EHEC crisis antwoordde wethouder Litjens dat
HadM blijvend aandacht heeft voor deze crisis.
Er is regelmatig regionaal overleg en daar wordt
o.a. gesproken over maatregelen op korte en lange
termijn. Op vragen van D66 over de ﬁnanciering van
het kazerneplan in Venlo antwoordde wethouder
Litjens dat bij een verzoek om ﬁnanciële steun aan
HadM de normale kritische weg wordt bewandeld.

Column

Actieve informatie B&W
Wethouder Selen gaf een toelichting over het lokale
plan van aanpak Floriade. Met dit plan wil HadM zich
zowel economisch, toeristisch als maatschappelijk
op de kaart zetten.

In Tienray werd de raad gastvrij ontvangen
door de familie Van Leendert op hun pluimveebedrijf aan de Mackayweg. Vanaf 2012 zijn
legbatterijen verboden. Daarom kreeg de raad
een rondleiding en tekst en uitleg in de twee
scharrelstallen die voldoen aan de hoogste

Tijdens beide bezoeken werd de raad vol enthousiasme geïnformeerd en rondgeleid.
Toekomstige raadsexcursies
Voor de tweede helft van 2011 staan nog
twee raadsexcursies gepland. En wel op
vrijdagmiddag 9 september en vrijdagmiddag
11 november. Een nieuwe gelegenheid voor
de raadsleden om inzicht te krijgen in de
vele ontwikkelingen en activiteiten in de
gemeente HadM.

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

De ﬁnanciën en de verkeersveiligheid en
de inbreng van D66
Het was weer een volle agenda in de laatste vergadering voor het reces. Een van de belangrijkste
agendapunten was de bijstelling van de begroting.
Zo op het oog heeft de gemeente de ﬁnanciële
huishouding keurig op orde. De begroting voor
2011 is sluitend en ook de vooruitzichten voor de
jaren 2012 en 2013 lijken goed, maar schijn kan
ook bedriegen.
Deze ﬁnanciële vooruitzichten zijn immers gebaseerd op de aannames, die met name voor de
diverse bouwprojecten zijn gedaan. Maar iedereen
weet dat de woningmarkt nog steeds muurvast zit.
En daar zit wat ons betreft dan ook de onzekerheid.
Als de plannen ernstig worden vertraagd, worden
de verwachte opbrengsten uit grondverkoop niet
gehaald, met alle negatieve gevolgen van dien.
Wij hebben dan ook een groot aantal vragen
gesteld over de risico’s, die de gemeente loopt bij
de diverse projecten. Na de vakantie gaan we hier
verder over praten.

Een ander belangrijk onderwerp, dat wij in de
afgelopen maanden aan de orde hebben gesteld,
was de verkeersveiligheid voor de “zwakke”
verkeersdeelnemers. Fietsers, voetgangers en
gebruikers van scootmobielen voelen zich vaak
onveilig in het verkeer. Wij hebben een aantal van
die onveilige situaties naar voren gebracht en hopen dat de beleidsmakers bij het opstellen van het
Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP)
met onze opmerkingen rekening zullen houden.
Het huidige beleid is naar onze mening te veel
afgestemd op het auto- en landbouwverkeer en
bijstelling is dringend gewenst. Beleidsmakers
zouden ook meer moeten gaan ﬁetsen.
Als u over deze en andere politieke zaken met ons
wilt praten, zitten wij elke eerste zaterdag van de
maand van 11.00 uur tot 12.00 uur in de
bibliotheek van Horst klaar met een kop kofﬁe.
Henk Kemperman
fractievoorzitter D66 Horst aan de Maas

Ingekomen stukken
Over ingekomen stukken werden vragen gesteld.
Een beknopt overzicht van vragen en antwoorden.
• Essentie: Brief Vroegopstap over effect meting vervroegde toegangstijd horeca. Antwoord: De goede
kanten van dit initiatief worden meegenomen in het
project Lekker Frisz.
• PvdA-PK, SP, Essentie: Brief scheidsrechtersvereniging Horst-Venray over veld 5 Sportpark
Ter Horst. Antwoord: door vorst eind 2010 en
droogte voorjaar 2011 en konijnenplaag is veld
5 ondanks toplaagrenovatie onbespeelbaar.
Binnenkort spreken scheidsrechtersvereniging
en Wittenhorst hierover met elkaar.
• SP: Brief Voor werkende moeders over kwaliteit
kinderopvang. De raad ontvangt schriftelijk
antwoord.
• Essentie: Brief Programmaraad Limburg over
verandering bij programmaraden. Antwoord: dit is
een vraag die HadM in de toekomst krijgt. Er is een
voorkeur voor één programmaraad voor Limburg.
• PvdA-PK: Beantwoording schriftelijke vraag PvdAPK over Megastallen + PvdA-PK: Gevolgen motie
2e kamer over Megastallen. Antwoord: Na 2e
kamerbesluit over gezondheidsrisico’s bij NGB
komt een standpunt van B&W over de lokale
vertaling naar de raad.

Notitie woningbouw op particuliere grond 2011
De raad heeft unaniem nieuwe en geharmoniseerde
regels (verordening) voor woningbouw op particuliere
grond vastgesteld.
BP Levensloopbestendige woningen Leemberg Swolgenseweg, Tienray
De raad heeft het BP unaniem gewijzigd vastgesteld,
zodat acht levensloopbestendige woningen gebouwd
kunnen worden.
BP ﬁetspad Horsterweg, Broekhuizen
De raad heeft unaniem het BP ﬁetspad Horsterweg,
Broekhuizen vastgesteld.

BP Groene Campus Asdonck, Hegelsom
De raad heeft het BP unaniem vastgesteld.

Leerlingenvervoer
Unaniem heeft de raad één nieuwe Verordening
Leerlingenvervoer vastgesteld.
Speelruimtebeleid HadM 2012-2016
De raad heeft unaniem het speelruimtebeleid HadM
2012-2016 vastgesteld.
Sporthal ’t Brugeind, Meerlo
De raad heeft unaniem een krediet beschikbaar
gesteld om energie te besparen en legionella in
de sporthal te voorkomen.
Op 24 mei heeft de raad de kadernota minimabeleid
vastgesteld. Unaniem heeft de raad drie onderdelen van dit beleid vastgesteld, te weten de nieuwe
verordeningen:
• Langdurigheidstoeslag
• Sport, cultuur en schoolbijdrage kinderen
• Sport, cultuur en maatschappelijke bijdrage
ouderen en volwassenen
Marktverordening
De raad heeft unaniem de nieuwe marktverordening
gewijzigd vastgesteld.
Bestuursrapportage 2011
De raad heeft unaniem ingestemd met de eerste
bijstelling van de begroting 2011.
Toeristenbelasting 2012
De raad heeft deze verordening unaniem
vastgesteld.
Informatie
Wilt u meer weten over wat besproken is tijdens de
raadsvergadering: op www.horstaandemaas.nl kunt u
de videobeelden van de raadsvergadering bekijken.
Dat kan al daags na de betreffende vergadering.
Nadat het verslag van de vergadering is vastgesteld
(in de volgende vergadering), kunt u de vergadering
in het digitale archief raadplegen als videobestand en
ook als schriftelijk verslag.
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De gemeente neemt een juist besluit om geld te steken in de promotie van
Horst aan de Maas tijdens de Floriade
Met deze stelling was ongeveer de helft van de stemmers het eens (49%)
en de helft was het oneens (51%).
De gemeente heeft het plan om 250.000 euro uit te geven aan de promotie
van Horst aan de Maas tijdens de Floriade in 2012. Ze ziet de tuinbouwexpositie
als een uitgelezen kans om de verschillende dorpen, bedrijven en activiteiten
in onze gemeente onder de aandacht van de wereld te brengen. De verwachte
‘spin-off’, oftewel economische impuls, die onze regio als gevolg van de

Floriade krijgt is sterk bepalend geweest voor de beslissing om hier veel geld
voor uit te trekken. Volgens wethouder Freek Selen moeten we deze kans niet
aan onze neus voorbij laten gaan. Het besluit riep bij menigeen vragen op.
Enerzijds bezuinigt de gemeente links en rechts en anderzijds steekt ze nu veel
geld in de promotie van Horst aan de Maas. Voor velen wellicht een bittere pil.
Helaas was het vanwege een technische storing op onze website niet
mogelijk om reacties te plaatsen.

De gemeente Horst aan de Maas
moet de verkeersborden gewoon laten staan

IJsbaan

eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In het kader van het plan ‘Innovatie als Katalysator’ wil de gemeente Horst
aan de Maas meer verantwoordelijkheden bij burgers neerleggen. Op deze
manier kan er op een groot aantal zaken bezuinigd worden, zonder dat bewoners
van Horst aan de Maas dit direct in de portemonnee voelen. Eén onderdeel van
het plan springt er uit. De gemeente wil het aantal verkeersborden drastisch beperken. Uitgangspunt is dat verkeersdeelnemers over voldoende verkeersinzicht
beschikken om in bepaalde situaties een juiste inschatting te maken. Dan zou een

verkeersbord overbodig zijn. Deze maatregel stuit nu al problemen. Met name
fietsers weten zich soms geen raad met een veranderde situatie. Zo beklaagde
een lezer zich over het feit dat in de Herstraat onder het bord dat een inrijverbod aangeeft een extra bord is verdwenen. Hierop stond dat het inrijverbod niet
geldig was voor fietsers. Logischerwijs zou deze fietser nu helemaal om moeten
rijden. Het lijkt erop dat nog niet iedereen in Horst aan de Maas aan innoveren
toe is. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 27) > De locatie van de skatebaan bij de Lambertuskerk is levensgevaarlijk > eens 64% oneens 36%

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

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN
ENTHOUSIASTE EN GEDREVEN

OPROEPKRACHT

Rits Kapot???
Loopt de rits open van uw
jas, broek, rok, laars of tas?
In vele gevallen is dit te
repareren door ons zonder
de rits te vervangen!

Waar??
Nieuw op de weekmarkt
in Horst bij het gemeentehuis
Zie ook:

Heb jij gevoel voor mode,
ben je commercieel ingesteld?
Is het voor jou geen probleem om
door de week en in
het weekend te werken?

www.vanderwijstkleinvak.nl

TONGEDIERTEBESTRIJDING
R A A S
●

●

●

Stuur of mail dan je brief met motivatie,
cv en pasfoto naar:
Top Jeans Shop, Wilhelminaplein 1,
5961ES Horst
j.well@planet.nl

●

●

●

bestrijding van
alle ongedierte
specialist bestrijding houtaantasters
verzorgen van ongedierte
bestrijdingsplan
faunabeheer
specialist in vogelwering
KAD gecertificeerd
N
ESPENNESTE
OOK VOOR W

06-22605746

●

w w w. t r a a s . n l

Blitterswijck

Spoorstraat 25, Tienray - Tel.: 0478-501341 - www.biancasknipshop.nl

Linders
Linders

Cactus
Column

In deze juli-tijd waarin op
sommige dagen de mussen van
het dak vallen wordt er in Horst
aan de Maas alweer gesproken
over de ijsbaan op het
Wilhelminaplein. Die ijsbaan zal
half december worden geopend
en opnieuw vermaak bieden aan
jong en oud. Maar er zal
natuurlijk geld voor moeten
komen en vandaar dat reeds nu
eenieder wordt opgeroepen om
een bijdrage te leveren. En gelet
op de resultaten van voorgaande
jaren zal dat zeer zeker weer
lukken. Tot heden werd er vooral
door de inwonertjes van Horst
zélf druk gebruik gemaakt van
deze winterse aangelegenheid.
Het zou ook een aardig idee zijn
om de dorpen in de omgeving
bij het gebeuren te betrekken.
En dat zou kunnen als er
bijvoorbeeld speciale busjes
richting ijsbaan zouden gaan
rijden, ‘het busje komt zo’, weet
u het nog? Op bepaalde avonden
of middagen en tegen een
speciale ijsprijs. Kleine
Grubbenvorstenaren als Pareltjes
zwierend over de ijskristallen,
leuk toch? Als er dan toch
sponsors worden gezocht kunnen
deze ook bijdragen aan de
busritten. Gemeenschapszin
zoals vertoond bij de Cambrinusfeesten zou zeer zeker ook op
het Wilhelminaplein niet
misstaan. En tot de tijd dat de
ijsbaan wordt geopend is de
smaak van ijs zeker te proeven,
vraag maar aan John. Met al die
leuke activiteiten in het dorp is
het niet gek dat Horst aan de
Maas door het weekblad Elsevier
werd uitgeroepen tot de beste
gemeente van Limburg. En daar
mogen de inwoners wel een
beetje trots op zijn! Overigens,
met de Floriade in het
vooruitzicht zijn we volgend jaar
misschien wel de beste
gemeente van Zuid-Nederland!
Maar dan moeten we oppassen
dat we niet te veel kapsones
krijgen, hoewel het ‘moeilijk is
om bescheiden te blijven’ zoals
vroeger werd gezongen.
Cactus

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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GEPLUKT

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

Corine van Stipdonk
Koken met
Esli Vencent &
Pawel Skladnik

In Horst ontmoet onze HALLO-redacteur Corine van Stipdonk. Corine is
35 jaar oud en woont samen met René Verhaegh (38). Het stel heeft een
zoontje Joep, die bijna 2 jaar oud is. Een tweede kindje is op komst. Corine is
zwanger en eind augustus uitgeteld. Zij wordt deze week Geplukt.

Elke week stellen chefkok
Pawel Skladnik en souschefkok
Esli Vencent van het Parkhotel
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.

Avocado
salade met
tomaat
Ingrediënten (voor 4 personen):
2 rijpe avocado’s
6 à 8 tomaten
gemengde sla
100 gram Danisch blue of andere
blauwe schimmelkaas
(gorgonzola, stilton, roquefort,
de een is wat scherper van smaak
dan de andere)
125 ml crème fraiche
azijn of citroensap
(lente)ui
Bereiding:
· Snij de kaas in kleine stukjes en
smelt deze in de magnetron of in
een pannetje op laag vuur;
· voeg de crème fraiche toe, roer af
en toe tot het een egaal geheel
wordt. De verhouding kaas en
room die je gebruikt is afhankelijk
van hoe vloeibaar en scherp van
smaak je saus wil hebben,
ongeveer half om half met iets
meer room maakt de dressing wat
zachter en vloeibaarder;
· snij de (ontpitte) tomaten in
blokjes;
· snij de avocado in de lengte door
en draai de twee helften los. Snij
de helften nog eens door in de
lengte, vervolgens kun je de schil
eraf trekken. De aangesneden
avocado wordt heel snel bruin,
sprenkel er een beetje azijn of
citroensap overheen om dit proces
te vertragen;
· meng de stukjes tomaat en
avocado, schep ze op een bed van
gemengde sla en schenk de
dressing erover;
· garneer met ui-ringetjes.

Voor de kleine Joep breken spannende tijden aan want hij krijgt er een
broertje of zusje bij. Corine: “Volgens
Joep wordt het geen broertje of zusje,
het wordt een ‘beebie’. Bij een bezoek
aan de verloskundige hoorde hij het
hartje van de baby en riep: ‘Hallo
Beebie’. Als moeder zijnde smelt je dan
helemaal”, zegt ze trots.

Als moeder smelt je
dan helemaal
In haar dagelijkse leven werkt
Corine als fysiotherapeute in Baarlo. “Ik
behandel mensen met oncologische
klachten, psychosomatische klachten.
Mensen met psychosomatische
klachten hebben lichamelijke klachten

waarbij geen lichamelijke oorzaak
gevonden kan worden. Daarnaast ben
ik sinds kort zwangerfitdocent”, zegt
Corine. Een zwangerfitdocent traint
en begeleidt zwangere dames op
een sportieve manier tijdens en na
de zwangerschap. “Dit kan op een praktische maar ook op een theoretische
manier. Ik neem nu ook zelf deel als
zwangere vrouw en ik kan het iedereen
aanraden”, zegt ze.
Corine heeft ondanks haar drukke
werkzaamheden toch nog tijd voor
haar hobby’s. Ze houdt van tuinieren,
wandelen, lezen en in de winter maakt
ze graag legpuzzels. Uit eten doet ze
ook graag en geregeld, maar wanneer
er ruimte is kookt ze ook graag zelf. “In
de zomer houden we ervan om buiten

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en kolommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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te barbecueën en gezellig te kletsen
onder het genot van een drankje en
goed gezelschap. En vanaf de elfde van
de elfde, beginnen we met de vriendengroep V.C. de Zekdoampels met
de voorbereidingen voor de carnavalsoptocht. De vrouwen zorgen voor de
kleding en accessoires en de mannen
bouwen een leuke kleine wagen.”

Horst heeft een leuk
uitgaanscentrum
De aanstaande moeder woont
graag in Horst. “Wij wonen vrij dicht bij
de natuur en niet ver van het Horster
centrum vandaan, voorzien van alle
gemakken. En Horst heeft ook nog
eens een leuk uitgaanscentrum. Ik vind
uitgaan fijn, vooral op zaterdag. Eén
keer per maand ga ik naar de kantine van Hovoc. René speelt volleybal
bij Hovoc en we komen dan met de
dames van de andere heren naar de
wedstrijd kijken. Meestal blijven we
dan in de kantine hangen en wordt het
erg gezellig. Ook hebben we eens per
twee maanden met de vrouwen van
de vriendengroep een vrouwenavond.
Jammer genoeg lukt het mij niet altijd
om daarbij aanwezig te zijn”, verzucht
Corine.
Hun eigen huis met tuin is volgens
haar het mooiste plekje in Horst. Het is
een tuin met veel groen en veel kleur.
Een tuin waar Corine trots op is en waar
ze rust vindt na een drukke dag. Een

uitgesproken hekel aan iets heeft de
fysiotherapeute niet. Maar we mogen
haar ’s nachts wel voor een lekker ijsje
wakker maken. En als Corine al tv kijkt,
zijn het meestal series waar ze niet
bij hoeft na te denken zoals CSI. Naar
politieke praatprogramma’s of voetbal
kijkt ze zeker niet.

We zoeken graag de
natuur op
Op vakantie gaan doet ze met
plezier. “We zoeken graag de natuur
op en gaan dan naar landen zoals Noorwegen en Ierland. Heerlijk
wandelen en genieten van de rust
en het groen. Het is er machtig mooi.
In Noorwegen is een plek waar een
rotsbal tussen twee rotsen op duizend
meter hoogte is blijven hangen. Hier
ben ik op gaan staan terwijl ik hoogtevrees heb. Ik dacht: Het is nu of nooit.
De nacht erop heb ik de hele nacht
gedroomd dat ik naar beneden viel. Dit
was voor mij een bijzondere belevenis
om nooit meer te vergeten.” Maar nu
ze Joep hebben, vinden ze het fijner
om op een vakantiepark in Nederland
te verblijven. “We hebben dan alles bij
de hand en zijn weersonafhankelijk.
Joep kan dan ‘s middags lekker naar
bed en René en ik kunnen dan lekker
luieren. Pas als de kinderen groot
genoeg zijn, gaan we weer wandel- en
natuurvakanties doen”, besluit Corine
het interview.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Cambrinus, Kunst en de Buren

En schon festival zoë as ’t huurt,
Woa gelache en genoate wuurt.
Jan en consorte,
Koester die sorte,
Echt kunst ván Cambrinus en zien buurt!
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Fanfare Monte Corona succesvol
op het Peeltoernooi
Zoals ieder jaar heeft Fanfare Monte Corona Kronenberg & Evertsoord dit jaar deelgenomen aan het
Peeltoernooi. Op zaterdag 2 juli togen de 65 muzikanten van Fanfare Monte Corona naar Meijel.

verenigingen 19
KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

openingstijden showroom:
ma t/m vrij
9.00-12.00 en 13.00-17.30 uur
za 9.00-13.00 uur

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

Verhuur en transport van containers van 5 tot 38 m3 voor
Steenpuin • Bouw- en sloopafval • Bedrijfsafval
Levering van zand en grind
Nationale en internationale transporten
Van der Sterren Transport & Containerverhuur Bremweg 4a, 5961 NE Horst, 077-398 15 69

Dit jaar waren er verdeeld over
twee weekenden maar liefst veertig
orkesten die deel namen aan dit toernooi. De jurering van de blaasorkesten
was in handen van Rob Goorhuis. Jo
Zinzen nam de slagwerk-orkesten voor
zijn rekening.
Monte Corona speelde als eerste
werk het ritmisch zeer lastige ‘To Vega
and Back’. Het stuk is in de diverse
secties heel verschillend geschreven
en hierdoor is het lastig om een goed

samenspel te krijgen. Echter had volgens Rob Goorhuis dirigent Geert Jacobs
de zaken goed voor elkaar en was het
geheel erg doorzichtig.
Het tweede werk ‘Egmond’ is qua
uitvoering een totaal ander werk. De
grote moeilijkheid bij dit stuk is om de
zware akkoorden doorzichtig te krijgen.
Alhoewel Goorhuis de compositie niet de
beste vond was hij wel enthousiast over
de uitvoering door de muzikanten uit
Kronenberg en Evertsoord en zeker over

de opvattingen van dirigent Geert Jacobs.
Hij beoordeelde dan ook de totale uitvoering met het predicaat zeer goed.
Duidelijk is dat fanfare Monte
Corona er alles aan doet om bij
elk optreden hun beste kunnen te
laten horen, ondanks dat de fanfare
te maken heeft met minder steun
vanuit de overheid. Met hun eigen
muziekopleiding ‘Via Corona’ wordt
ervoor gezorgd dat deze kwaliteit voor
de toekomst gewaarborgd is.

uw Suzuki
Ruiterclub Wittenhorst
anden
organiseert Ruiterfeest
Het jaarlijkse paardenconcours van Ruiterclub Wittenhorst wordt op zondag 17 juli gehouden op het ruiterterrein gelegen aan Kasteelpark Ter Horst.
Gedurende het paardenconcours
wordt er gestreden in de verschillende rubrieken springen en dressuur.
Ook zal worden gestreden om het
verenigingskampioenschap. Hierbij
worden per vereniging teams samengesteld die op gebied van dressuur en
springen de meeste punten moeten
vergaren om als vereniging uitgeroepen te worden tot regiokampioen.

Het hoogtepunt van deze dag is de
wedstrijd om de Horst aan de MaasTrofee. Het gaat hierbij om speciaal
jachtspringen om de gemeente Horst
aan de Maas te promoten als paardensportgemeente bij uitstek.
Het gevarieerde en afwisselende
programma en de schitterende omgeving van Kasteelpark Ter Horst maken
een bezoek aan dit evenement voor

elke bezoeker meer dan de moeite
waard. Voor de allerkleinste bezoekers is er een springkussen en een
dierenknuffelweide. Kom kijken, want
ook u als toeschouwer helpt mee
dit Ruiterfeest tot een gezellig en
geslaagd festijn te maken.
Het programma van Ruiterfeest
Horst begint op zondag 17 juli om
9.30 uur en de toegang is vrij.

Lottum zoekt talent
De Koninklijke Harmonie Lottum organiseert vrijdag 23 september ‘Hôrs aan de Maas haet talent’. De organisatie is op zoek naar inwoners van jong en oud met talent.
Tijdens deze avond kan iedereen
van twaalf jaar en ouder uit Horst aan
de Maas zijn talenten laten zien. Hierbij
kan gedacht worden aan zang, dans en
show, maar alle andere muzikale en
creatieve talenten zijn welkom. Iedere
deelnemer mag één act laten zien van
maximaal vijf minuten.
De deelnemers worden beoordeeld
door een kritische jury bestaande uit

onder andere Ger van Rensch, wethouder van cultuur van Horst aan de Maas
en Nico Haverman van Dansschool
Froxx in Horst. Uiteindelijk zal in een
zinderende finale ‘Ut talent vaan Hôrs
aan de Maas’ gekozen worden en gaat
deze naar huis met een fantastische
prijs.
Hôrs aan de Maas haet talent
wordt georganiseerd in het kader van

het 160-jarig jubileum van Koninklijke
Harmonie Lottum. Tijdens het jubileumweekend van 23, 24 en 25 september
worden naast de talentenjacht een
Promsconcert op zaterdag en een
Muzikaal Matinée op zondag gehouden.
Voor meer informatie en inschrijvingen:
www.koninklijkeharmonielottum.nl of
volg de harmonie op
www.twitter.com/konharmlottum

Zie voor openingstijden
www.haardstede.nl
Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree - Telefoon 077-4651794

Het onderhoud van uw Suzuki
is bij ons in goede handen

Auto Lenders B.V.

Keizersveld 12, 5803 AN Venray, Tel: (0478) 554 900
info@autolenders.nl, www.autolenders.nl

service
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Bestuurswisseling jeugdafdeling RKsv Wittenhorst
Met ingang van het nieuwe voetbalseizoen 2011-2012 vindt er een bestuurswisseling plaats binnen de
jeugdafdeling van RKsv Wittenhorst. Naast een wisseling van personen vindt ook een verandering plaats in de
taakverdeling.
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Tennistoernooi
TC Grubbenvorst
Het jaarlijkse Comert Toernooi bij TC Grubbenvorst wordt van 18 tot en
met 24 juli gehouden. Dit prestatieve KNLTB-toernooi is van oudsher een
goed bezocht toernooi met een uitstekende reputatie.
Op het mooie park van TC
Grubbenvorst is het daarbij voor toeschouwers goed toeven onder het genot van een hapje en een drankje. De
wedstrijden worden dagelijks vanaf

17.45 uur gespeeld. De finales vinden
plaats op zondag 24 juli. Er wordt
gespeeld in de categorieën 5, 6 en 7
(single, dubbel en mix). Publiek is van
harte welkom.

Eerste editie Zomer Dartscompetitie ten einde
De laatste speelronde van de Zomer Darts-competitie van Café
De Lange werd dinsdag 4 juli gespeeld door 28 deelnemers. Arno
Coumans mag zich de eerste kampioen Zomer Darts noemen. De prijs
voor hoogste finish (154) ging naar Wil van der Coelen.
De eerste Zomer Darts-competitie
is na vijf weken tot een eind gekomen. In totaal hebben 38 deelnemers
meegedaan aan het toernooi. Door
de inzet van Café De Lange, Café-Bar
Kling, Café-Feestzaal Cox, sponsors
Foxxl Solutions, Spyder IT Visions, Van
Issum Media en de organisatoren

was het een voor herhaling vatbaar
toernooi.
De organisatie van het toernooi
is van plan volgend jaar de kwaliteit
van het toernooi te vergroten. Kritiek,
complimenten of adviezen zijn dan
ook van harte welkom op bestuur@
dcdelange.nl

Hay Emonts en Gerard Lok schudden elkaar de hand
Een van de veranderingen binnen
het bestuur betreft het voorzitterschap. Na vijf jaar geeft Hay Emonts de
voorzittershamer over aan Gerard Lok,
maar blijft als vice-voorzitter verbonden
aan RKsv Wittenhorst.
Hay Emonts: “Deze jaren waren
voor mij een prachtige periode, waarin
ik ervaren heb hoe we samen met een
heleboel vrijwilligers heel veel jeugd

op een plezierige wijze hebben kunnen
laten voetballen. Met de komst van het
G-voetbal (gehandicaptenvoetbal, red.)
sluit ik mijn voorzittersperiode met een
goed gevoel af. Wittenhorst is een club
waar iedereen zich thuisvoelt, waar
gezelligheid en sport perfect samen
gaan.”
Met respect kijkt Gerard Lok naar
wat het aftredend bestuur bereikt

heeft. “Ik heb zin om in deze uitdagende job aan de slag te gaan.
Alle bestuursleden hebben ervaring
‘langs de lijn’ opgedaan en vanuit onze
eigen ervaring kiezen we voor een iets
andere aanpak dan het vorig jeugdbestuur. In onze nieuwe aanpak zijn
de kernwoorden teamgeest, mentaliteit, tactiek, techniek, gezondheid en
plezier.”

Succes bij dan-examens
voor Budoclub Horst
Johan Camps en Roy Hagens van Budoclub Horst hebben op zondag
18 juni in Born deelgenomen aan de jiujitsu-examens voor 1e, 2e en 3e dan
(zwarte band). Johan ging samen met zijn trainingsmaat Peter Weijs op voor
de 1e dan en Roy ging samen met Iwan Roelofs op voor de 2e dan.

(web)winkel voor

natuurvoeding, homeopathie,
dieetvoeding, voedingssupplementen,
natuurlijke cosmetica en
lichaamsverzorging.

www.natuurwijzer-horst.nl
077-3981459

Cateringservice
Jolanda Pouwels

Johan Camps, trainer Ger Hegger en Roy Hagens

Voor al uw: koude schotels
koude en warme buffetten
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

Johan mocht samen met zijn
trainingsmaat Peter als een van de
eerste op examen. De intensieve
training van een jaar werd beloond
en Johan mocht de bruine band
inwisselen voor een mooie zwarte
band (met Limburgse vlag). Voor
de club is Johan het vierde actieve
lid dat een zwarte band in zowel
jiujitsu als judo heeft. Roy moest lang

wachten, hij was als allerlaatste aan
de beurt. Als laatste onderdeel van het
examen moest Roy zich verdedigen
tegen meerdere aanvallers; een
nabootsing van de praktijk. Roy kreeg
voor dit onderdeel een acht, een
mooi resultaat. Sjuul Hegger heeft
meegeholpen als extra aanvaller
bij het onderdeel verdedigen tegen
meerdere aanvallers.
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Electroshock Festival
bij OJC Merlin
Na een zeer succesvol verlopen eerste editie van Electroshock Festival
organiseert jongerencentrum Merlin in Meerlo op 30 juli de tweede editie
van dit festival.
De beste regionale en nationale dj’s verzorgen tijdens het
Electroshock Festival optredens
met uiteenlopende dancestijlen als
hardstyle, house, electro en dubstep.
Deze combinatie van stijlen is redelijk
uniek, maar past perfect in de regio,
waarin deze muziekgenres zeer
geliefd zijn. De hardstyle-muziek zal
te horen zijn in de open lucht en de
electro/dubstep-stijl zal binnen te
bezoeken zijn. Doordat de organisatie er waarde aan hecht dat het
feest laagdrempelig en dat het voor
iedereen te betalen is, bedraagt de
entree slechts 10 euro per persoon in
de voorverkoop.
Dit jaar wordt weer alles uit de

kast gehaald om het festival nog beter te maken. Er wordt meer geluid
geplaatst in de Electro/Dubstep-area
en ook het decor zal er niet om
liegen.
De Line-up ziet er als volgt uit:
Hard Stage (open air): Ran-D,
Digital Punk, Ryfle, JB & The
Commender, Virtual Noizer, Neroz,
Trouble Torch vs Re-Mo. Vj: Vidolic.
Mc: No-iD.
Electro/Dubstep Stage
(Inside): GuerillaSpeakerz, The
Bobby 6 Killers, Thirteen, Eargasm,
Brownstallionsoundsystem, Aron
Knieriem, Crude Kid, Sugarcrash.
Voor meer informatie en ticketverkoop kijk op www.electro-shock.nl

Caro Lemmen uit Meterik
wint kennisquiz CJG
Wethouder Twan Jansen van de gemeente Venray reikte op donderdag 30 juni de prijzen uit aan de winnaars
van de kennisquiz van het Centrum voor Jeugd en Gezin Horst aan de Maas-Venray (CJG). Ruim 300 jongeren deden
mee aan deze quiz, die de eerste twee weken van juni op de website van het CJG stond. Met de quiz wil het CJG
jongeren wijzen op de leuke kanten én de gevaren van internet én de bekendheid met het CJG onder jongeren
vergroten.

Melderse Examenfuif
geslaagd
De Melderse Examenfuif afgelopen vrijdag is geslaagd. De duizend
bezoekers konden dit jaar met muziek van dj The D.Y.P. en rockband 30past7
genieten van een drankje en de zonsondergang in de Melderslose weien.

De eerste prijs, een iPod Touch,
werd gewonnen door Caro Lemmen
uit Meterik. De tweede en derde prijs
gingen naar Richard Schlüter uit Venray
en Linda van Horck uit Lottum.
Het CJG is dé plek voor informatie, hulp of advies aan jongeren en
kinderen tot 23 jaar en hun opvoeders.
“Opvoeden en opgroeien is leuk, maar
soms ook lastig. En daar kun je soms
best wat advies of hulp bij gebruiken”,
vertelt Desiree Elfahmi, coördinator
van het CJG. “Juist omdat het CJG via
de website en via de mail makkelijk

en anoniem bereikbaar is, kunnen we
ook jongeren die rondlopen met vragen
makkelijk helpen. Het is belangrijk dat
ze hun vragen in een vroegtijdig stadium aan een professional stellen als ze
er zelf of met behulp van hun ouders of
vrienden niet uitkomen. Dat voorkomt
vaak problemen.

Makkelijk en anoniem
bereikbaar
Vragen kunnen over allerlei onderwerpen gaan zoals vriendschap, pesten,

DE 3VROUWEN

GRATIS
SPORTEN?
Gemiddeld zijn er per persoon
zeven-en-een-halve fles bier plus twee
glazen frisdrank en anderhalf glas wijn
gedronken. De twaalf consumptiebonnen die de bezoekers bij de entree
kregen zijn dus in de meeste gevallen
lang niet opgeraakt. Door het fris gratis
weg te geven werd dit meer gedronken
dan op een gemiddelde uitgaansavond
in de omgeving.
Na de editie van 2010 liet de
gemeente weten dat het beleid van
gratis bonnen bij de entree niet meer
goedgekeurd werd. In overleg met de
gemeente werd het idee om bonnen
voor een dubbeltje te verkopen als
reële oplossing gezien. Na bekendmaking in de omgeving op posters, flyers
en social media werd dit idee teruggeroepen en mochten er wel bonnen bij
binnenkomst worden gegeven.
Tijdens de examenfuif is er geld opgehaald voor stichting Salto Adelante.
Rob Surminski, commissielid van de
examenfuif, gaat acht weken naar een

school in Managua (Nicaragua). Rob
gaat op dit schooltje in een krottenwijk
docenten coachen. Door de leerlingen
te betrekken bij de les en door activerende werkvormen te gebruiken zal het
onderwijs in deze krottenwijk verbeterd
worden. Ruim 171 euro gaat mee naar
Nicaragua om daar aan dit goede doel
te spenderen.
De examenfuif wordt jaarlijks
georganiseerd door KPJ Melderslo.
De examenkandidaten uit Melderslo
helpen een handje mee gedurende de
avond. In een paar dagen wordt een
wei omgebouwd tot feestterrein met
hekken, matten, de tent, een fietsenstalling, marktkramen en aankleding.
Dit jaar zijn ook weer alle schouders
eronder gezet en dit resulteerde vrijdag
in een geslaagde examenfuif.
Voor meer informatie over het
goede doel van deze editie zie www.
saltoadelante.com Foto’s van de examenfuif staan op www.kpjmelderslo.nl
en www.hallohorstaandemaas.nl

alcohol en drugs, geld, ruzie met
ouders en sex.”
De reden dat het CJG voor de
kennisquiz het thema nieuwe media
en gamen koos, is dat het leuke
kanten, maar ook minder leuke kanten
heeft. Zo raken steeds meer jongeren
verslaafd aan (on line) gamen. Ouders,
maar ook professionals, weten vaak
niet hoe ze kinderen het beste kunnen
opvoeden en ondersteunen bij het
gebruik van nieuwe media en gamen.
Kijk voor meer informatie op
www.mijncjg.nl

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

EEN HELE WEEK GRATIS SPORTEN BIJ FROXX!!
Vanaf 22 augustus kunt u een hele week gratis
al onze sportlessen volgen. Kom ook dansen en
sporten bij Froxx! Het nieuwe lesrooster is nu
bekend. Kijk op onze site voor informatie.

www.froxx.nl
Feesterij en Danserij Froxx Venrayseweg 116, 5961 AJ Horst
tel: (077) 4770111 www.froxx.nl . A73 afrit 10

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

dat wat ons raakt

miez-D
Zaterdag 16 juli viert miez-D zijn
miez-D
eenjarig bestaan met een optreden van
dat wat ons raakt

Banden - Accu’s - Carwash

Het adres voor alle
banden en accu’s.
www.bartseuren.nl

Hoofdstraat 47, 5973 ND Lottum 077-4631700

Speciaalzaak voor muziek, film en game | www.miez-d.com
Steenstraat 13a - Horst | T +31 77 850 98 15

Jelske Wilmer

Speciaalzaak voor muziek, film en game | www.miez-d.com
Steenstraat 13a - Horst | T +31 77 850 98 15
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15 VRAGEN aan Anouk Smits

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

Anouk Smits
14 jaar
Horst
Dendron College

Waar word jij later een talent in?
Ehm... Ik hoop in iets wat ik leuk vind
om te doen, zoals iets met tekenen of
met talen. Maar wat precies, dat zou ik
nu echt nog niet weten.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Mijn favoriete vakken zijn Engels en
KVB (kunstvakken beelden), die vind
ik allebei even leuk. Ik heb niet echt
een vak wat ik vreselijk vind, maar
geschiedenis is nou niet echt mijn
favoriet.

Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb een groep vriendinnen en ik
kan het eigenlijk met allemaal wel
goed vinden. Met sommigen kan ik
natuurlijk wel iets beter opschieten dan
met anderen, maar ze zijn allemaal
keigezellig!
In het weekend ben jij te vinden in?
Om de zoveel tijd spreek ik af met
vriendinnen voor een filmavond of gewoon om lekker te kletsen. In de zomer
gaan we waarschijnlijk ook wel weer
zwemmen en dat soort dingen.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Waarschijnlijk cola, sinas of energiedrank. Verder iets van chips of nootjes.

Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Ik denk dat ik een deel op mijn spaarrekening zou zetten. Met de rest ga ik
lekker shoppen.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als ik een blunder maak. Bijvoorbeeld
als ik van de trap val op school. Dan zou
ik wel even willen verdwijnen.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Dat ligt er een beetje aan waar ik heen
ga. Maar met goede zin en vriendinnen
is het altijd wel gezellig.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Pizza en friet gaan er altijd wel in,
maar met deze keuze zijn pap en mam

het niet altijd eens. Dus lasagne, witlofovenschotel of vlees met aardappelen
en salade zijn ook altijd goed.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
’s Avonds of in het weekend draag ik
het liefst een trainingsbroek en een lekker vest. Maar in een spijkerbroek met
een T-shirt voel ik me ook altijd goed.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Ik denk dat ik toch wel veel tijd
besteed aan tekenen. Daar word ik echt
relaxed van. Ik ben nu vooral bezig met
een nieuwe tekenstijl: chibi’s. Dat is de
schattige versie van mangatekenen.
Maar ik teken ook cartoons. Ik vind het
leuk dat je met tekenen een poppetje
zo gek of normaal kunt maken als je
zelf wilt.
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Ik zou een bioscoop laten bouwen
en zorgen dat er iets meer voor mijn
leeftijd komt. Verder is Horst denk ik
wel goed zoals het is.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
The Hangover vind ik echt een leuke
film. Maar eigenlijk kan ik altijd wel
naar een goede comedy kijken.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ik denk dat ik gewoon een rondje zou
gaan toeren. Ik heb eigenlijk nog geen
idee waar naar toe. Het duurt ook nog
vier jaar, dus ik heb nog genoeg tijd om
daarover na te denken.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Ik wil naar wel meer plaatsen, kan
er niet echt één kiezen. Toch zou ik
waarschijnlijk naar Griekenland gaan. Ik
volg nu ook Grieks en Latijn op school,
dus het lijkt me wel heel leuk om daar
naar die oude ruïnes te gaan kijken.
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Malse rund baklapjes
Hamlapjes van het Porc Plein Air
Kip reepjes met groenten

100 gram

Alleen even wokken

100 gram

Ardenner rauwe ham
Kip kerrie salade

100 gram

100 gram

100 gram

€ 1,10
€ 2,25
€ 1,45

100 gram

€ 1,45

Kant en klaar uit eigen keuken

Hongaarse goulash

€ 1,75
€ 0,95

PROEVERTJE VAN DE WEEK
Zomerburger

100 gram

€ 1,15

Hoh gehakt met heerlijke kruiden
Steenstraat 16 Horst 077 398 12 93 www.slagerijjoosten.nl

Mies
Column
Kleine
beestjes en
grote
mensen
De meeste gezichten die ik
in de trein tegenkom zijn
serieuze, stressvolle of op
onweer staande gezichten.
Toch woonde ik laatst een
treinrit bij waarbij ik de meest
gektrekkende gezichten
voorbij heb zien komen.
Een propvolle trein zorgde
ervoor dat ik met m’n zware tas
en pijn aan m’n voeten van de
hoge hakken op een treetje van
het trapje belandde, geen stoel
was meer vrij. Ik mag van geluk
spreken dat ik het voor elkaar
kreeg een plekje op een van de
treetjes te bemachtigen. Het
oververhitte halletje stond
propvol met zwetende en
zuchtende mensen. Daar stond
ik liever niet tussen, dan laat ik
m’n kontje toch nog liever
zakken op een vieze traptrede.
Daar kwam bij dat ik vanuit m’n
hoogste treetje het overzicht
had over alle medereizigers die
zich in het halletje bevonden.
Heerlijk, zo kon ik iedereen
goed bekijken en vergelijken,
wat tijdens deze treinreis een
erg interessante bezigheid was.
Er gebeurden namelijk
verrassende dingen. Ineens zag
ik iemand tussen de
mensenmassa omhoog
springen, even daarna
ontsnapte een klein gilletje uit
iemands mond en op datzelfde
moment leunde iemand met
een gespannen gezicht en grote,
bange ogen steeds verder naar
achter totdat ze bijna in de
armen van de buurman viel. Het
grappige was dat steeds een of
twee mensen iets raars deden,
maar dat de rest zich niet
verroerde of de paniekaanvallen
overnam. Het was voor mij een
groot raadsel waar deze
verrassende reacties vandaan
kwamen. Wat hing hier in de
lucht?
Na een stuk of vijf
gektrekkende gezichten, veel
bange ogen en stuiptrekkingen
in verschillende lichamen kwam
ik eindelijk achter de
mysterieuze boosdoener. Er hing
inderdaad iets in de lucht en
boosdoener is misschien een
ietwat groot woord. Hetgeen
voor de grappige beelden
zorgde was namelijk gewoon
een wesp die op en neer door
het halletje zweefde. Tja, wat
zo’n klein beestje niet met zulke
grote mensen doet.
Mies
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Bromﬁetsexpositie
en miniatuurkermis
Streekmuseum De Locht organiseert de komende week verschillende
activiteiten. In het weekend van 16 en 17 juli is er een expositie van
bromfietsen en de hele week is er een miniatuurkermis te zien.

Dahlia-weekend in Tuin Verheggen
Komend weekend spelen de dahlia’s de hoofdrol in Tuin Verheggen in Lottum. De tuin van de familie
Verheggen is een zeer gevarieerde, in eigen stijl ontworpen tuin van circa 4.000 m2 met kleurrijke borders en
mooie zithoekjes.
Dahlia’s zijn de laatste jaren weer
helemaal terug van weggeweest;
vroeger zag je ze bijna alleen in de
moestuinen. Door de komst van veel
nieuwe soorten met mooi donker
blad en aparte bloemvormen, worden
ze weer steeds vaker toegepast in
de tuin. In de tuin van de familie

Verheggen zijn ze gecombineerd in de
borders met vaste planten en grassen.
Dahlia’s hebben een lange bloeitijd en
brengen kleur in de tuin tot laat in de
herfst. Veel soorten zijn tevens geschikt
als snijbloem. De wat lagere soorten
doen het prima in potten op het terras.
De tuin van de familie Verheggen is

tijdens het dahlia-weekend geopend
op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag
17 juli van 11.00 tot 17.00 uur. De
entree bedraagt 3 euro inclusief koffie
of thee. De tuin is gelegen aan de
Horsterdijk 58 te Lottum. Voor meer
informatie bel 077 463 15 62 of kijk
op www.tuinverheggen.nl

Expositie Marian Huberts bij BiblioNu
Marian Huberts exposeert van 11 juli tot 19 augustus werkstukken van keramiek bij BiblioNu Horst.
Haar maskers en hoofden zijn heel apart. Ze zijn geïnspireerd door het natuurvolk bij uitstek, de Indianen.

Een expositie van allerlei typen
bromfietsen uit de vorige eeuw die
met liefde en vakmanschap zijn
gerestaureerd is op zaterdag 16 en
zondag 17 juli te zien. Deze expositie
is in samenwerking met bromfietsclub Elvis uit Noord-Holland opgezet.
Ook zijn er diverse exemplaren uit de
regio Melderslo te zien waaronder een
antieke Harley Davidson.

De hele week is er ook een expositie van een kleurrijke miniatuurkermis,
gemaakt door Thijs Houben. Thijs is een
medewerker van Museum De Locht. Hij
maakt met vakmanschap en fantasie
van allerlei materialen die voor anderen geen waarde meer hebben, zoals
deksels van jampotjes, ruitenwissers,
knopen en onderdelen van printers,
kermisattracties in miniatuur.

Café Ummenthun organiseert ‘Zondag in ’t zuiden’
Op vrijdag 29 juli en zaterdag 30 juli organiseert Café Ummenthun
‘Zondag in ’t zuiden’ (Z.I.T.Z.), een jaarlijks terugkerend evenement dat
gehouden wordt op straat voor Café Ummenthun in Kronenberg. Z.I.T.Z. staat
bekend om de gezellige sfeer en de leuke bandjes.
Dit jaar wordt Z.I.T.Z. op vrijdag
29 juli geopend door de jonge, talentvolle band Yellow, een pop-soulband
met een geweldige sound. Na Yellow
is het de beurt aan de partyband
Ontpopt om de eerste dag van Z.I.T.Z.
af te sluiten. Ontpopt is een vijfmans
formatie afkomstig uit België. Ontpopt
speelt op eigen wijze talloze hits van
Nederlandstalige helden als Guus
Meeuwis, Boudewijn de Groot en
Clouseau. Op zaterdag 30 juli is het de
beurt aan de Kronenbergse formatie
Not Official. De band van eigen bodem

speelt covers van onder anderen Pink,
Skunk Anansie, Neon trees en 3 doors
down. Hun eerste optreden voor publiek vond vorig jaar plaats met Z.I.T.Z.
Nu, een jaar later, kan iedereen horen
en zien dat Not Official een coverband
is met veel potentie. Na Not Official is
het de beurt aan Steeler, een viermans
formatie met een jaren 70-sound.
Ze spelen nummers van onder anderen
Led-zepplin, The Who, Queen en Free.
De bands starten op vrijdag en
zaterdag om 21.00 uur en de entree
bedraagt op beide dagen 5 euro.

In 1988 begon Marian met
het werken met klei. Op de Vrije
Academie werd onder begeleiding
van Ed Nijsen in de eerste jaren
gezocht naar een eigen stijl en
vormgeving. Klei is echt een aards
product waardoor het uitermate
geschikt is voor Marian om haar
inspiratie tot uitdrukking te brengen. Hierdoor is nu haar eigen stijl

zeer herkenbaar. Door middel van de
zogenaamde Raku-techniek, wat staat
voor plezier, ontspanning en genieten
in vrijheid en vrede, krijgen de werkstukken van Marian zeer verrassende
kleuren. Het werk van Marian is
afwisselend en verrassend door de
veelal karakteristieke gezichten met
grote neuzen en tooien en diverse
vormen.
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Coverband BigBird en dj’s Tim Little
en Izzy openen zaterdag Bokstock in
de tent aan de Jan van Swolgenstraat.
De tent gaat om 20.00 uur open
en de entree bedraagt 7,50 euro.
Zondagmorgen wordt er een heilige
mis opgedragen door pastoor Ruud
Verheggen in de feesttent. De mis
wordt muzikaal ondersteund door
fanfare Vriendenkring. Aanvang is
10.30 uur. Na de mis is er nog een
gezellig samenzijn onder het genot

van een gratis kopje koffie, een stukje
Limburgse vlaai en muziek van de
fanfare. Om 14.00 uur starten zondag
de Swolgense buikschuifkampioenschappen. Teams van zes personen
strijden in het schuim voor de eerste
plaats: leuk voor zowel deelnemer als
toeschouwer. Voor de kleintjes is er
Crea4kids. Zij kunnen creatief bezig zijn
terwijl pap en mam buikschuivend de
eerste prijs in de wacht proberen te
slepen.

Barbecues
Buffetten
Slagerij
www.verkoeijen.nl
Horsterweg 1A, 5809 ER LEUNEN
T 0478 64 04 05

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.
Mover met accu en lader,
montage @ 1250,00
Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

Dorpsfeest Bokstock
Swolgen
Voor het zesde jaar staat Swolgen zaterdag 16 en zondag 17 juli in het
teken van muzikale gezelligheid en sportief spel. Bokstock zal dit jaar onder
andere gevierd worden met band BigBird, dj’s Tim Little en Izzy, een heilige
mis en de Swolgense buikschuifkampioenschappen.

In 2010 is Marian haar eenmanszaak gestart: Native Raku. Hier
worden workshops keramiek en
Raku gegeven. Ook kunnen mensen
hier komen kijken tijdens open
dagen en wordt haar werk te koop
aangeboden. Native Raku is gevestigd aan de Tienrayseweg 8 in Horst.
Meer informatie is te vinden op
de site members.home.nl/t.huberts

www.dms-service.nl

15 | 16 | 17 juli

Serumse
Fiste
s t r a a tt h e a t e r e n m u z i e k
vo o r j o n g e n o u d
@ raadhuisplein Sevenum
www.serumsefiste.com

v r i j d a g 1 5 j u l i - 19.30u

Flash!

The Vicious

€5

z a t e r d a g 1 6 j u l i - 19.30u

Early Adopters € 5

Band and Breakfast

z o n d a g 1 7 j u l i - vanaf 13.30u

TourTheater
uitloopfeestje met o.a.

(zie website)

Take a seat
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‘Ik heb ineens veel meer
buren’
Cambrinus Kunst en de Buren zit er op. De kunstenaars en het publiek zijn naar huis, maar de buren zijn
gebleven. De meesten hebben elkaar gedurende het festival, maar vooral tijdens de voorbereidingen pas echt leren
kennen.
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Wiel Brouns
vrijwilliger
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Meer informatie?
Bel (088) 850 00 00

Meneer
van Hout
tekenleraar
van huis uit
wonen, welzijn en zorg

Het straatfestival Cambrinus Kunst
en de Buren is een succes geworden.
Zelfs ruim een week na het festival
blijven de positieve reacties binnenkomen. Hoewel het aantal verwachte
bezoekers niet is gehaald, zit het succes
vooral in het saamhorigheidsgevoel
dat het festival heeft voortgebracht.
Zelfs de diverse artiesten die optraden
spraken van een unieke happening. De
ongedwongen sfeer, de belangstelling
voor elkaar en de liefde waarmee het
gehele festival was opgezet spraken
tot de verbeelding. Voor de buren lijkt
het feest nog lang niet afgelopen. “Ik
heb ineens veel meer buren“, zegt Ans
ofwel buur 81. “Ik rijd nu met een heel
ander gevoel de Venrayseweg op.”
“Als je nu een buur aankijkt weet
je dat je hetzelfde denkt en voelt”, zegt
Sandra, buur 88a. “Er is duidelijk een
gemeenschappelijk gevoel ontstaan.
Dat had ik vooraf nooit kunnen bedenken.”
Vooral tijdens de voorbereidingen
sprongen buren bij. Spontaan werd
een kwast ter hand genomen en er
ontstonden vanzelf groepjes, die samen
een klusje aanpakten. Buur 85, Frank:
“Toen pas bleek dat de Venrayseweg

een leuke melange is van jong en oud.
Je leerde elkaar nu echt kennen en we
hebben een totaal ander beeld van
elkaar gekregen.”

eens ‘stiekem’ in de tuin van een ander
te kijken.
De Venrayseweg is de Venrayseweg
niet meer. De vraag is nu wat de
toekomst brengt. “Ik verwacht dat
we elkaar nu vaker zullen helpen.
Bijvoorbeeld even op elkaars kinderen
passen of een helpende hand bieden
bij een klusje”, zegt Ans. “Misschien
zetten we dan wel een klusjesdienst
op”, reageert buurman Frank spon”Gedurende de aanloop naar het
festival had niet iedereen een beeld van taan. “Ik heb de straat langzaam in
een hechte buurt zien veranderen
wat het nu echt moest gaan worden.
Pas in de laatste week zagen wij hoe de en ik hoop dat we dit gevoel zo lang
droom van Jan Duyf zich voor onze ogen mogelijk vast kunnen houden”, zegt
buurvrouw Sandra.
ontvouwde. Prachtig.” Die droom heeft
En Jan Duyf? “Jan zit nog vol
Jan Duyf de nodige slapeloze nachten
bezorgd. “We hebben vooraf veel stress ideeën, maar eerst gaan we eens
lekker uitrusten en nagenieten. En we
gehad of het allemaal wel zou lukken.
gaan met een goed gevoel de vakantie
Nu kunnen we met een goed gevoel
in”, lacht zijn partner Henny.
zeggen dat we het samen geflikt hebCambrinus Kunst en de Buren heeft
ben”, zegt een trotse Jan Duyf.
veel teweeg gebrachtbij de buren. Met
De verschillende optredens en
vreugdetranen sloten de buren en vrijexposities op het festival zijn door
willigers het festival af. Treffend was de
het publiek goed ontvangen. Mensen
reactie van Esther Jacobs uit Hegelsom
maakten kennis met uiteenlopende
muzieksoorten, genoten van het straat- tijdens deze afsluiting: “Ik baal hier
enorm van, want ik moet naar huis en
theater of verbaasden zich over de
jullie mogen hier op de Venrayseweg
creaties van de beeldend kunstenaar.
blijven wonen.”
Bovendien vonden velen het leuk om

Een totaal ander
beeld van elkaar
gekregen

Reindonk gaat digitaal
Lokale omroep Reindonk is sinds gisteren ook via digitale tv te bekijken. De omroep van Horst aan de Maas is
te bekijken op digitaal kanaal 954. Digitale uitzending is voor Omroep Reindonk een forse stap vooruit.
Omroep Reindonk vond het
hoog tijd om de tv-uitzendingen ook
digitaal te gaan verzorgen. Volgens
de omroep is het met het oog op alle
technische ontwikkelingen in medialand noodzakelijk om goed bereikbaar
te blijven. “Binnen de organisatie
werd er al een tijdje gepland en
overlegd, maar nu wordt het dan ook
werkelijkheid”, zegt Frans Kunnen,
bestuurslid van Omroep Reindonk.
“Uiteindelijk is de realisatie nog redelijk snel gegaan. Aan het einde van
de maand zal alles werken.”
De technische veranderingen in

www.proteion.nl

de studio worden op het moment nog
afgerond. Er moeten onder andere
nieuwe kabels komen. “Dit gaat in
goede samenwerking met Ziggo,”
vertelt Frans. “Het digitale kanaal 954
is vanaf nu operationeel”, laat Huub
Craenmehr van de technische tak van
de omroep weten. “De testperiode van
twee weken is net ingegaan, waarin
het kanaal nog wel onderbroken kan
worden voor technische aanpassingen
en tests, zowel door Ziggo als door
Reindonk.”
Frans Kunnen geeft aan dat er
voor de analoge kijker eigenlijk niets

veranderd, want de huidige uitzendingen via het analoge kanaal blijven
gewoon bestaan. Voor digitale kijkers
wordt het kijken van TV Reindonk een
stuk makkelijker. Frans vertelt over
zijn ervaringen: “Mensen hoeven
niet meer terug te schakelen naar
de analoge stand, omdat de digitale
uitzendingen er nu bij komen. Dit zal
een hoop ergernissen voorkomen en
hopelijk kunnen we zo ook weer meer
kijkers bereiken. De kwaliteit van het
beeld gaat een stuk vooruit en op de
lange termijn zijn er technisch meer
mogelijkheden voor de programma’s.”

ZOMER
OPRUIMING
Nu de zomercollectie
2e stuk voor € 1,- of
1 stuk 25% kassakorting
(Tenzij anders aangegeven)

Dit geldt op de dames-,
heren- en nachtafdeling
en artikelen kunnen
onderling gecombineerd
worden.

Dames- en
herenjassen
½ prijs
(tenzij anders aangegeven)

Ook koopjes op
de schoenenafdeling
Doolgaardstraat 8, Horst aan de Maas
077 398 56 51 (ingang langs TNT)
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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: 077 366 12 70 optie 1
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
www.huisartsenpraktijklottum-broekhuizen.nl
dr J. Goossens: ma, di, do en vr
T 077 463 16 75
dr N. Janssen: ma, di-ocht, wo en vr
T 077 463 17 53
Spoedlijn: 077 463 14 96
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
Spoedlijn: 077 467 11 85
W huisartsenpraktijkvanweeghel.
praktijkinfo.nl
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo

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

AGENDA

Dahlia-weekend
Tuin Verheggen

Comert Tennistoernooi

vr 15 t/m zo 17 juli
11.00-17.00 uur
Locatie: Horsterdijk 58

ma 18 t/m zo 24 juli 17.45 uur
Locatie: Tennisclub
Grubbenvorst

Melderslo

Grubbenvorst

Miniatuurkermis
Za 16 t/m zo 24 juli
11.00-17.00 uur
Locatie: Streekmuseum De Locht

Horst

Expositie Marian Huberts
dagelijks t/m 19 augustus
Locatie: BiblioNu

Kerkdiensten
Vakantierooster

Momenteel wordt er een vakantierooster gehanteerd, enkele tijden
zullen dus afwijkend zijn of er zijn
diensten komen te vervallen.
Voor verdere info verwijzen wij u
naar de desbetreffende parochie.

America
zondag

Sevenum

Ladies Night

zondag

vr 15 t/m zo 17 juli
Locatie: Raadhuisplein

Broekhuizenvorst

Ruiterfeest Wittenhorst

Vakantiemarkt

zo 17 juli 09.30 uur
Organisatie: Ruiterclub
Wittenhorst
Locatie: Kasteelpark Ter Horst

zo 17 juli 10.00-17.00 uur
Locatie: De Schatberg

Zomermarkt – Streekmarkt

Bokstock

Griendtsveen

za 16 t/m zo 17 juli
Locatie: feesttent Jan van
Swolgenstraat

zondag

zaterdag

di 19 juli 08.00-12.00 uur
Locatie: centrum

Swolgen

Zomerse Brocantemarkt
do 21 juli 10.00-12.00 uur
Locatie: centrum

M.Custers Tandtechnisch Laboratorium
Oostrum
Met meer dan 40 jaar ervaring
in de tandtechniek, zijn wij als extra service
elke zaterdag geopend op afspraak!!
Reparatie aan uw gebit nodig?
Elke zaterdag van 10:00 tot 14:00

Oirloseweg 4
5807 EG Oostrum
Telefoon 0478-581997
Telefax
0478-589335
info@ttlcusters.nl

donderdag vrijdag zaterdag

DE WEGGEEFWEKEN

★ Bij aankoop van een
straciatellavlaai of 4 koffiebroodjes
4 witte bollen GRATIS

(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

maandag dinsdag woensdag

DE WEGGEEFWEKEN
★ Bij aankoop van een
ananasvlaai of 4 saté snacks
4 rozijnen bollen GRATIS

Heilige mis

09.45

Hegelsom
vervalt

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

vervalt
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

09.00
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
donderdag

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.45

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zaterdag

Swolgen
zondag
dinsdag

dinsdag
donderdag

Verloskundige zorg

vrijdag
l

alle schades aan auto of lichte bedrijfswagen

l

industrieel spuitwerk

l

Focwa Eurogarant erkend

l

l

afhandeling rechtstreeks met alle
verzekeringsmaatschappijen
gratis vervangend vervoer en speciale
regeling m.b.t. eigen risico bij schade

Brand, ongeval of misdrijf
Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

vervalt

zaterdag
Heilige mis
19.00
La Providence (kloosterkapel)
zondag
Heilige mis
11.15

zaterdag
zondag
maandag

Spoedgevallendienst
15 t/m 21 juli
Tandunique
Peperstraat 43, Sevenum
T 077- 467 20 97

T

09.45

Sevenum

Tandarts

112

Heilige mis

Grubbenvorst

zondag

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

10.00

Broekhuizen

za 16 juli 22.00-03.00 uur
Locatie: Café De Lange

Venray

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

Heilige mis

Sèrumse ﬁste

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

Lottum

Autoschade Maashorst - St. Jansstraat 32, 5964 AD Horst
Tel. (077) 398 37 00 - Fax (077) 398 11 63 - www.autobedrijvenmaashorst.nl

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

America

Broekhuizen

Broekhuizenvorst

Evertsoord

Griendtsveen

Grubbenvorst
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Hegelsom

Nieuws van Rabobank
Maashorst
Doe mee
met de knutselen fotowedstrijd!

Win g
ratis
kaart
jes
voor
de Ef
telin
g

Waar
r?
spaar jij voo
Wat is je
droom?

45419 © Clabbers Communicatie

Rabobank. Een bank met ideeën.

het winnen van Holland’s Got Talent in 2010.
Ook Wendy Kokkelkoren is bekend van
televisie, ze maakte haar tv-debuut bij
Una Voce Particolare met Ernst Daniel Smid.
Met tussenstappen naar opera’s en André
Rieu en zijn Johan Strauss Orkest werd zij
vaste zangsoliste van Guido’s Orchestra.
Samen bezorgden zij het publiek een
onvergetelijke avond vol muzikale hoogtepunten zoals: Funiculi Funicula, the Rose,
Que sera, Con te partiró, Downtown, Vivo
por ella. De aanwezigen genoten met volle
teugen, klapten mee en zongen zelfs mee.

Yess! De Zomerspaarweken zijn begonnen!
Zet tussen 11 juli en 19 augustus € 10,- of meer op je spaarrekening.
Dan krijg je van ons een ijsbon van IJssalon Clevers, Passi of Lo-Solé cadeau!
Tegelijk kun je meedoen aan de knutsel- en fotowedstrijd.
Dan maak je kans op 2 gratis kaartjes voor de Efteling!

Rabobank. Een bank met ideeën.

Verse groenten uit eigen regio
Rabobank Maashorst heeft, als partner van
de regio, een nauwe band met de agrarische
sector. Wij hebben vertrouwen in een
florerende tuinbouwsector. Als bijdrage
hieraan kregen alle aanwezige leden na
afloop van de Rabo zomeravond een pakket
verse groenten uit eigen regio. Want onze

Rabo Zomeravond
druk bezocht!
www.rabobank.nl/maashorst

Op woensdagavond 29 juni jl. vond voor de
tweede keer de Rabo Zomeravond plaats voor
leden van Rabobank Maashorst. In Recreatiecentrum De Schatberg te Sevenum mochten wij
ruim 600 leden verwelkomen met een zomerse
pro secco en een verse fruitsnack. En in de
pauze werd er verfrissend ijs geserveerd door
Lo Solé uit Sevenum.
Ongetwijfeld herinnert u zich nog de eerste
Rabo Zomeravond op 30 juni 2010 die geheel in
het teken stond van Alpe d’HuZes (gekoppeld aan
KWF Kankerbestrijding). Als gastspreker hield
toen Olympisch zwemkampioen Maarten van
der Weijden een inspirerend betoog.
Dit jaar stond de Rabo Zomeravond in het teken van
de zomerperiode met drie bijzondere gasten:
Annemarie van Gaal, Martin Hurkens en Wendy
Kokkelkoren. Dat deze formule aansloeg, bewees de

enorme hoeveelheid aanmeldingen om deze
avond te bezoeken. Reeds twee weken vooraf
moesten we geïnteresseerde leden teleurstellen;
aanmelden was niet meer mogelijk. De grote zaal
bij de Schatberg zat met ruim 600 personen tot
aan de nok vol.
Bijzondere gasten
Gastspreker Annemarie van Gaal vertelde op een
boeiende manier haar levensloop. Van werkloze,
alleenstaande moeder tot eigenaar van een
eigen uitgeverij en investeerder in bedrijven in
binnen- en buitenland. Zij is bekend van
televisieoptredens in programma’s als ‘Dragon’s
Den’ en presenteert het NCRV programma ‘Ten
Einde Raad’.

Noord-Limburgse groenten zijn lekker,
gezond en worden op verantwoorde
manier geteeld!
Tot op de dag van vandaag ontvangen wij
reacties van aanwezige leden, die het een
fantastische avond vonden. Bent u er
volgend jaar weer bij? Omdat 2012 ‘Het jaar
van de coöperatie’ is, pakken we dan
opnieuw goed uit.
Op onze website www.rabobank.nl/
maashorst kunt u het fotoalbum van deze
avond bekijken.

Inschrijven Maashorstfonds
De regio Horst aan de Maas bruist van
de initiatieven om het maatschappelijke, sociale en culturele leven te
verbeteren. Vaak hangt aan deze
initiatieven een flink prijskaartje. In
zulke gevallen kan het Maashorstfonds
van Rabobank Maashorst ook in het
jaar 2011 uitkomst bieden. Onze bank
staat immers dichtbij de mensen die in
deze regio wonen, werken en leven.
Verenigingen en stichtingen kunnen
tot 23 augustus 2011 innovatieve
projectaanvragen voor het
Maashorstfonds indienen.

De beoordeling vindt naar
verwachting plaats in september
2011. Medio oktober 2011 wordt
bekend gemaakt welke projecten
gehonoreerd zijn met een bijdrage.
De brochure Maashorstfonds 2011
en het aanvraagformulier kunt u
downloaden via de website
www.rabobank.nl/maashorst. In onze
kantoren liggen eveneens brochures
met aanvraagformulier gereed. Heeft
u vragen? Neem dan contact op met
de afdeling Communicatie telefoon
(077) 397 92 08.

Martin Hurkens en Wendy Kokkelkoren zorgden
na de pauze voor een geweldige sfeer. Martin
Hurkens - de zingende bakker - werd bekend na

www.rabobank.nl/maashorst
Centraal kantoor Horst | Spoorweg 2 | ma t/m vr: 08.30-17.00 uur
Grubbenvorst | Kloosterstraat 66 | di t/m vr: 09.00-12.00 uur
Horst | Steenstraat 3 | ma: 13.00-17.00 uur | di t/m vr: 09.00-17.00 uur
Sevenum | De Donckstraat 1 | ma t/m vr: 13.30-17.00 uur

Rabobank Maashorst voor al uw vragen

Bij alle kantoren (behalve kantoor Spoorweg)

Particulieren | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
Bedrijven | (077) 397 93 33 | bedrijven@maashorst.rabobank.nl

is een geldautomaat aanwezig. Eveneens zijn er
geldautomaten in America, Broekhuizenvorst,
Hegelsom, Lottum, Melderslo, Meterik en Swolgen.

Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34
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Hegelsom

Rabobank Maashorst
vraagt uw mening!
Rabobank. Een bank met ideeën.

Karlijn Dapper: ‘Daarom ben
ik lid van de ledenraad’
• kieskring Food & Agri met 8 ledenraadsleden
• kieskring Zakelijk met 8 ledenraadsleden

De ledenraad van Rabobank Maashorst is de
schakel tussen leden en de bank. De ledenraad
signaleert namens de leden of de coöperatieve
bank haar rol als betrokken, financiële dienstverlener in de lokale gemeenschap vervult. De
raad is een belangrijk klankbord voor de
directie. Relevante beleidsvoornemens worden
door de directie ingebracht, gedeeld en door de
ledenraad vanuit de praktijk verrijkt. Daarom
ook legt de directie het ledenbeleidsplan ter
advisering aan de ledenraad voor. De klankbordrol van de ledenraad betreft zowel de
financiële dienstverlening als de lokale maatschappelijke betrokkenheid.
Kieskringen
De leden van Rabobank Maashorst zijn verdeeld in
drie kieskringen. In totaal bestaat de ledenraad uit 30
leden. De bank heeft de volgende kieskringen met
bijbehorend aantal ledenraadsleden:
• kieskring Particulieren met 14 ledenraadsleden

Gezocht: actieve leden
Rabobank Maashorst zoekt nu en voor de
komende twee jaar kandidaten voor de kieskring
Particulieren en de kieskring Zakelijk. Vanaf 2012
zoeken we ook kandidaten voor de kieskring
Food & Agri. Leden die hun collega-leden uit ons
werkgebied willen vertegenwoordigen in de
ledenraad, om de dialoog met de bank aan te
gaan. Leden met inzicht en inlevingsvermogen,
die een belangrijke schakel vormen tussen de
leden en de directie. Leden die kunnen luisteren,
willen meedenken en meepraten over bankzaken
en het algemeen belang. Netwerkers die weten
wat er speelt in de regio en die in hun stem de
stem van anderen willen laten doorklinken.

Themagroepen
Voor Rabobank Maashorst is de dialoog
met leden belangrijk. Leden kunnen op
vele manieren bij Rabobank Maashorst
worden betrokken en worden uitgenodigd invloed uit te oefenen. Het meest
direct gebeurt dit via de ledenraad.
Maar dit kan ook in andere vormen van
activiteiten en doelgroepen waarop de
bank zich richt, zoals de ‘themagroepen’.

Kandidaatstelling
Bent u diegene waar Rabobank Maashorst naar
op zoek is? Dan nodigen wij u van harte uit om
uzelf vóór 1 augustus 2011 kandidaat te stellen
voor de ledenraad. U kunt hiervoor contact
opnemen met Ine van Callandt, telefoon
(077) 397 92 02 of mail naar
cooperatie@maashorst.rabobank.nl.
Meer informatie
Meer informatie over de ledenraad vindt u op
onze website www.rabobank.nl/maashorst.
Op de pagina ‘Ledeninformatie’ vindt u de
profielschets, ziet u wie er zitting heeft in de
ledenraad, wanneer bijeenkomsten zijn en kunt u
de brochure ‘Van Directiemodel naar Rabomodel’
downloaden. Heeft u nog vragen? Stuur dan een
mail naar cooperatie@maashorst.rabobank.nl of
bel (077) 397 92 02.

Een themagroep is een verzameling van
leden (en incidenteel ook niet-leden) die
over een bepaald onderwerp kennis en
ervaring uitwisselen. Het betreft

onderwerpen die voor leden en voor
het werkgebied relevant zijn. Een
themagroep is als het ware een
ontmoetingsplaats, fysiek en/of
virtueel, waarin geïnteresseerden een
gezamenlijk thema of doel hebben of
vanuit een gezamenlijk economisch
belang deelnemen. Er vindt een vrije
uitwisseling van informatie ideeën en
technologie plaats. Eind juli volgt er
meer informatie over de
themagroepen met een oproep aan
geïnteresseerden om zich hiervoor aan
te melden.

Word lid van Rabobank Maashorst
De Rabobank is al ruim 110 jaar een coöperatie, een soort vereniging. Wij hebben geen
aandeelhouders, maar leden. En hoewel de Rabobank wereldwijd actief is, kunt u als lid
meepraten over het beleid van de bank. U kunt zich aanmelden als lid via onze website
www.rabobank.nl/maashorst of stuur een e-mail naar cooperatie@maashorst.rabobank.nl.

www.rabobank.nl/maashorst
Centraal kantoor Horst | Spoorweg 2 | ma t/m vr: 08.30-17.00 uur
Grubbenvorst | Kloosterstraat 66 | di t/m vr: 09.00-12.00 uur
Horst | Steenstraat 3 | ma: 13.00-17.00 uur | di t/m vr: 09.00-17.00 uur
Sevenum | De Donckstraat 1 | ma t/m vr: 13.30-17.00 uur

Rabobank Maashorst voor al uw vragen

Bij alle kantoren (behalve kantoor Spoorweg)

Particulieren | (077) 397 92 22 | particulieren@maashorst.rabobank.nl
Bedrijven | (077) 397 93 33 | bedrijven@maashorst.rabobank.nl
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