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Wandeldriedaagse
in Horst
Afgelopen weekend vond voor de 43e keer de
Wandeldriedaagse van Horst plaats. Uit de hele gemeente Horst aan de Maas legden zo’n 1.300 basisschoolleerlingen samen met 300 begeleiders afstanden van 5,
10 en 15 kilometer af. Zondag werd ook een afstand van
20 kilometer afgelegd (speciaal voor Vaderdag).
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Een groep leerlingen van de
Horster Basisschool de Doolgaard ging
met de wisselbeker naar huis. Deze
groep won ook bij de 10 kilometer.
De 5 en 15 kilometer werd gewonnen
door groepen van basisschool de

Meuleveld uit Horst.
De groepen worden onder andere
beoordeeld op discipline, zang en hun
uitdossing.
Naast 13 basisscholen
deden ook Kindervakantiewerk

Griendtsveen en een groep
van Daelzicht mee aan de
wandeltochten. Basisschool de
Klimboom uit Swolgen kreeg de
aanmoedigingsprijs omdat ze dit
jaar voor de eerste keer deelnamen.

Openbaar Ministerie in beroep
in zaak Porkland
Het Functioneel Parket van het
Openbaar Ministerie (OM) gaat in
beroep tegen de uitspraak van
vorige week donderdag in de zaak
Porkland. Het OM vindt de straffen
die werden opgelegd aan de
directeur en bedrijfsleider van de
slachterij in Melderslo te laag.
De directeur van Porkland heeft
een gevangenisstraf opgelegd
gekregen van 270 dagen, waarvan 170
dagen voorwaardelijk. Daarnaast heeft
hij een werkstraf gekregen van 210 uur.
De bedrijfsleider van de slachterij is
veroordeeld tot een gevangenisstraf
van 100 dagen en een werkstraf van 90
uur. Daarnaast kreeg slachterij Porkland
een boete van vijftienduizend euro

opgelegd. Tegen de directeur en de
bedrijfsleider was respectievelijk drie
jaar en één jaar cel geëist voor het in
de handel brengen van afvalvlees dat
bestemd was voor destructie. Het

Functioneel Parket (FP) is een onderdeel van het Openbaar Ministerie. Het
parket heeft tot doel om de criminaliteit te bestrijden op het gebied van
milieu, economie en fraude.
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Eerste winnaars HALLO WK Poule
De eerste prijzen van onze HALLO WK Poule zijn inmiddels opgehaald.
De drie deelnemers die in de tussenstand van afgelopen vrijdag bovenaan
in het klassement stonden, vielen in de prijzen.
De eerste prijs, een levensmiddelenpakket ter waarde van
50 euro, ging naar de speler achter
schuilnaam SuperNanny. Op de
tweede plek stond KenSentMe.
Achter deze naam schuilt de hoofdredacteur van HALLO. Hij heeft
besloten de prijs aan zich voorbij
te laten gaan. De tweede prijs ging
daardoor naar BrakkeApen. Omdat
die zich niet meldde, mocht uiteindelijk speler Sporting Zwollege

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

een waardebon van 30 euro van
Slijterij Weijs komen ophalen. De
derde prijs, een feesttaart voor 25
personen van Bakkerij Gommans,
ging naar Lou Wie?.
Vrijdag worden de laatste
poulewedstrijden op het WK in
Zuid-Afrika gespeeld. Dan worden
opnieuw prijzen uitgedeeld aan de
deelnemers die op dat moment
in de top drie van ons klassement
staan.

Lou wIe? Eric Verdellen (r) ontvangt de 3e prijs,
en Sporting Zwollege alias Jorn Beurskens wint de 2e prijs

Mini Ma-Run vanuit Broekhuizen
Afgelopen zaterdag trok een mini Ma-Run (Maria Auxilliatrix Run) door de omgeving van Horst aan de Maas.
Vrienden van Nick Knelissen uit Broekhuizen hadden de mini Ma-Run georganiseerd als vrijgezellenfeest voor de
Broekhuizenaar.

Oplage 18.500 exemplaren

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

Nick Knelissen kreeg afgelopen zaterdag toch nog een vrijgezellenfeest

Knelissen beleefde de toertocht
in het zijspan van een motor
waarbij in Grubbenvorst een heuse
middagstop plaatsvond.
Nick is vrijwilliger bij de
Ma-Run die elke derde zaterdag
in september verreden wordt.
Al dagen voordat de Ma-Run
daadwerkelijk verreden wordt,
is Nick actief op het Ma-terrein.
Hij bouwt er tenten op en helpt
bij het leggen van vloeren, een
vrijwilliger uit het boekje. Het
vrijgezellenfeest stond dan ook
geheel in het teken van de MaRun.
De vrijgezellendag kwam
voor Knelissen wel wat laat, hij
was immers al op 26 februari
getrouwd. Het geplande feest kon
toen niet doorgaan omdat zijn
toekomstige echtgenote enkele
dagen eerder vroegtijdig was
bevallen van een dochtertje.

(hoofdredacteur)

T 06 41 38 96 23
Jolanda Poels
T 077 396 13 56
Lei Spreeuwenberg
T 06 20 11 92 83
Michelle van Kempen
T 06 20 04 07 25
Inge Jacobs
E redactie@hallohorstaandemaas.nl

NU DOLLE DAGEN
T/M ZONDAG 27 JUNI
Graag tot ziens bij:

Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Advertentie
T 077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Hayke Pouwels
T 06 30 71 51 14
E hayke@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
T 077 396 13 56
E dorothe@hallohorstaandemaas.nl
Verspreiding
Laurent Smedts
T 077 396 13 53
E laurent@hallohorstaandemaas.nl
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van
rechten aangeleverd te worden.
Eventuele verplichte naamsvermelding
van de fotograaf of auteur dient bij aanlevering expliciet te worden gemeld.
Bij verzuim komen kosten voor rekening
van de aanbieder.

DOLLE DAGEN

Past. Vullinghsplein 12 Sevenum
(aan de achterzijde naast Jansen-Noy)

T 077 - 467 80 65
www.joseschoenen.nl
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Lilian vraagt aan de peuters wat ze nu uit de voetbaltas heeft gepakt.
Waarop Teun naar zijn benen wijst en zegt “au” en noemt ze dan voetbalhouders.

Lilian had scheenbeschermers vast.

Venrayseweg 19, 5961 AC Horst tel. (06) 30 46 46 56 www.huizezeldenrust.nl

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

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl
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Jan van Helden

De groenteman van de
Wandeldriedaagse
Deelnemers aan de Wandeldriedaagse werden onderweg voorzien van fruit en groente. Jan van Helden (69) uit
Horst deelt deze gezonde versnaperingen al 29 jaar uit op een rustplaats langs de route. Dit jaar deed Jan dat voor
de laatste keer en geeft hij het groente- en fruitstokje over aan Eric Philipsen.

WK voordeel
Knip de bon uit!

HORST • MAASBREE

OPSLAG NODIG?

077 - 477 41 65

Tijdelijke opslag voor particulieren en
bedrijven in Horst & Baarlo

WWW.COXSELFSTORAGE.NL
Jan van Helden bij de uitreikpost van groente en fruit aan de Dijkerheideweg
In september van dit jaar wordt
Jan van Helden 70 jaar. Na bijna
dertig jaar groente en fruit geregeld
te hebben voor de deelnemers aan
de Wandeldriedaagse vindt hij het
welletjes. Carnavalsvereniging D’n
Dreumel voorzag in de beginjaren

Te koop gevraagd
woningen en landbouwgrond
voor directe aankoop.
Geen makelaarskosten en direct zekerheid.

Tel. 06 55 12 69 96

HENK AARTS
Beleef de barbecue!

Zomer...
... barbecue!
vanaf

€ 7,45 p.p.

www.HenkAarts.com
Wouterstraat 36 America
077 464 04 20
06 53 18 45 34
info@henkaarts.com

van de Wandeldriedaagse in Horst
hun eigen leden van koek en wat
fruit. Toen Jan van Helden bij de
carnavalsvereniging kwam, werd ook
hem gevraagd om bij een rustpost
te gaan staan en de wandelaars te
voorzien van een appel of wat ander
fruit. “Het aantal deelnemers aan de
Wandeldriedaagse groeide gestaag
en we konden het gewoonweg niet
maken de deelnemers aan de wandeltocht van D’n Dreumel wel iets te
geven en de andere lopers niet. Dus
ben ik met toenmalig veilingdirecteur
Kees van Beek gaan praten en regelde
appels voor alle deelnemers. Ook
nu nog worden de appels gesponsord door de veiling, de rest van de
groente komt van telers uit Horst en
omgeving”, aldus Van Helden. Het bij
elkaar vergaren van groente en fruit
was niet zo moeilijk voor Jan. Hij was
immers 40 jaar werkzaam als teamleider heftruckchauffeur op de afdeling
groente en fruit op de veiling.

Voor het eerst
ook snackpaprika’s
voor de wandelaars
Van Helden: “Om je een idee
te geven wat er deze keer aan
groente en fruit uitgedeeld is: 15
kisten appels, 6 kisten peen, 7 kisten
paprika’s, 12 kilo radijsjes, 4 kisten
komkommers, 12 dozen tomaten,
10 dozen cherrytomaatjes en voor het
eerst 3 kisten snackpaprika’s”, somt
hij moeiteloos op.
“Stonden we vroeger met drie
mensen op een rustplaats, nu zijn we
met 15 personen die de wandelaars
voorzien van een gezonde
versnapering. We hebben groente en
fruit uitgedeeld in een kraampje aan

de Dijkerheideweg nabij de hondenclub en bij De Leste Geulde.
Van Helden heeft vrijwel
alle Jdeelnemers aan de Wandeldriedaagse voorbij zien komen. “Voor
zover ik weet, hebben zich nergens
problemen voorgedaan onder de
wandelaars. Wel stond er vrijdag een
file van Horst tot in Tienray omdat gestart werd vanaf het voetbalterrein in
Tienray. Het verkeer richting Tienray
liep vast omdat veel ouders hun
kinderen per auto naar de startplaats
brachten en de weg het verkeer niet
aankon”, kijkt Jan terug. “Voor de rest
is alles prima verlopen met zondag
het defilé als apotheose. Er kunnen
wel 10.000 mensen zijn geweest”,
meent de voormalig veilingmedewerker.
Ondanks het feit dat Van Helden
volgend jaar niet meer verantwoordelijk is voor groente- en fruitsponsoring blijft hij betrokken bij de
Wandeldriedaagse. “Ik blijf weliswaar
bij de organisatie maar hou me dan
bezig met het schoonmaken en verzorgen van de uit te delen groente”,
laat Jan weten.

Het vrijwilligerswerk
helemaal loslaten
kan ik niet
Van Helden fietst graag en
legt gemiddeld genomen zo’n
7.000 kilometer per jaar af op zijn
tweewieler. Vervelen doet hij zich
niet. “Ach, ik heb zeven kleinkinderen
en daar geniet ik elke dag opnieuw
van. Mijn vrijwilligerswerk als
groente- en fruitbezorger voor de
Wandeldriedaagse is straks bij Eric
Philipsen in goede handen”, besluit
Van Helden zijn verhaal.

Het adres voor het totaalonderhoud
van uw auto of bedrijfsauto!
Pechhulp bij d
ou
regulier onderhda
gen
24 uur per dagel7 Europa
per week in he

 34,95

Ook het
adres voor alle
ruitschades!

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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NEDERLANDSE WANDELGEMEENTE VAN HET JAAR 2010!

OPROEP! MUZIKANTEN, KOREN,
KLEINKUNSTENAARS UIT
HORST AAN DE MAAS OPGELET!

Daarom organiseert KnopenLopen een Muzikale
Feestwandeling in Sevenum, Kronenberg en Evertsoord!

ZONDAG 12 SEPTEMBER
Wilt u optreden? Ga dan naar onze website voor
meer info, stuur ons een e-mail of bel naar
Geert van den Hoogen 06-538 865 80

Beloning:
leuk
streek
product!
Wandelen in Sevenum

KnopenLopen

WWW.KNOPENLOPEN.NL • INFO@KNOPEN

Meer hinder maar
geen aanpassing rond A73
Omwonenden van de A73 en vertegenwoordigers van actiegroepen Verminder de Hinder en Behoud de Parel
gingen maandagavond teleurgesteld naar huis na een bijeenkomst met wethouder Op de Laak. Uit onderzoek
blijkt dat de A73 in de toekomst inderdaad teveel geluidsoverlast geeft, maar de kans is klein dat er iets aan
wordt gedaan.
Op verzoek van omwonenden
van het stuk A73 dat langs Horst
loopt, liet de gemeente Horst aan de
Maas een onderzoek instellen naar
de geluidsoverlast en de hoeveelheid fijnstof dat afkomstig is van de
A73. Uit het onderzoek blijkt dat het
verkeer dat over de snelweg bij Horst
rijdt, flink meer is toegenomen dan
in 1989 was beraamd toen de plannen voor de A73 werden gemaakt.
De hoeveelheid fijnstof in de lucht
blijft echter onder de normen, onder
andere doordat auto’s steeds schoner
worden. Ook zijn enkele geluidsschermen lager dan oorspronkelijk
gepland. Ondanks dat komt de ge-

luidsbelasting voor de meeste huizen
niet boven de norm uit. Doordat het
verkeer de komende tien jaren nog
flink zal toenemen, wordt voor 2020
verwacht dat dan de grenswaarden
wel worden overschreden.
In tegenstelling tot de resultaten
van het onderzoek geven de omwonenden aan wel meer overlast te hebben van de snelweg langs Horst. Ook
uit eigen onderzoek van omwonenden
zou blijken dat de geluidsoverlast en
hoeveelheid fijnstof in de lucht de normen ruim overschrijdt. Deze resultaten
zijn echter voor de onderzoekers niet
voldoende om hun conclusies aan te
passen.

Ondanks dat in de toekomst de
geluidsbelasting op verschillende
plekken rond de A73 boven de grenswaarden uitkomt, wordt er waarschijnlijk niets aan gedaan om dit op
te lossen. Volgens Rijkswaterstaat
beschrijft de Wet geluidhinder niet
wie bij overschrijding van de normen
het probleem moet oplossen. Pas
als de A73 wordt verbreed, wordt er
opnieuw gekeken naar geluidsbelasting en luchtkwaliteit. “Dus eigenlijk
moeten we er op hopen dat het snel
heel druk wordt op de A73”, merkte
een van de omwonenden scherp op.
“Dan wordt de weg verbouwd en ons
probleem ook opgelost.”

LOPEN.NL

Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06- 22 67 65 05
Ontdek TerugBlik.
Ruim 5.000 titels 2e hands boeken!
Veemarkt 7A Horst. www.terugblik.net
Te koop: Zonnebloemen à € 2,00 per bos.
Voor vrijdag en zaterdag koffieboeketjes.
Veldboeketten op bestelling.
Fam. Klomp, Nieuwe Peeldijk 35
America. Tel. 077 464 13 80.
Hortensia‘s (125 soorten)
Div. soorten hortensia’s e.a. heesters
20% korting!!!!!! Alle vaste planten
(eigen voorraad) 20% korting !!!!!!
Klimop, grassen en bamboe.
Meer info: www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg Maasbree
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur of
bel: 0640327108 / 0774653283
Tijdens fietsen jl donderdag verloren
omgeving Broekhuizen bodywarmer
W. Bogaert 077 3981373
Alle Potten, Betonbeelden en cadeau
artikelen 50% KORTING
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat
41, Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten

Wij zijn op zoek naar:

Wij zijn op zoek naar:
Orderpickers ft/pt
Orderpickers
m.b.v.
pick to lightft/pt
systeem,
m.b.v.
pick
to
light
systeem,
controleren en inpakken
van
controleren
en inpakken
van
orders, verschoven
dienst.

Afgelopen zondag vond voor de laatste keer Floriade Invites plaats, een evenement waarbij mensen uit de
regio een kijkje konden nemen op het Floriadeterrein. Zo’n 22.000 geïnteresseerden kwamen naar het
Floriadeterrein om de vorderingen op de vijf themavelden met eigen ogen gade te slaan. Het was tevens de laatste
keer dat de Floriade een vrij toegankelijke inkijk gaf. De bouwwerkzaamheden op het Floriadeterrein worden vanaf
september geïntensiveerd. Tot aan de opening op 5 april 2012 blijven de poorten gesloten voor het publiek.

orders, verschoven dienst.
Magazijnmedewerkers
Logistieke
ervaring, reachtruck
Magazijnmedewerkers
bezorgen
bestellingen
(rijb.B)
Logistieke ervaring, reachtruck

bezorgen bestellingen (rijb.B)
Meewerkend Voorman
Leidinggevende ervaring in
Meewerkend Voorman
logistiek, verschoven dienst.

Leidinggevende ervaring in
logistiek,
verschoven
dienst.
Blokkenlijmers,
Lassers,
Metselaars, (Beton)timmerlieBlokkenlijmers,
Lassers,
den
, CNC-draaiers/frezers.

Metselaars, (Beton)timmerlieden , CNC-draaiers/frezers.
Venrayseweg 89 Horst
Tel. 077-3980066

Venrayseweg 89 Horst
Tel. 077-3980066
www.werk-plek.nl
www.werk-plek.nl

VERHUIZINGSOPRUIMING
HOGE KORTINGEN OP
Spirituele artikelen
Vrijdag 25 juni van 13:30 - 20:00 uur
Zaterdag 26 juni van 10:00 - 16:00 uur
Natural-Body-Balance Doolgaardstraat 2 Horst
www.natural-body-balance.nl

Hydrofoorgroepen

BEKRO B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen
Noordsingel 35, Horst
Tel. 077- 398 18 27-Fax 077- 398 72 45

Floriade Invites
trekt veel bezoekers

en alle toebehoren zoals:
n sproeiers
n kleppen
n snelkoppelingen
n buizen
n slangen

Ook Rozendorp Lottum en het OLS waren vertegenwoordigd
Wie vorig jaar Floriade Invites
heeft bezocht, zal dit jaar met
enige verbazing kennis hebben genomen van de metamorfose van het
Floriadeterrein. In een jaar tijd heeft
het terrein contouren gekregen die
passen bij een wereldtuinbouwtentoonstelling. De duizenden bezoekers
volgden de uitgezette wandelroute die
grotendeels verhard was. Wat opviel
was de openheid, transparantie en
grootte van het terrein, afgewisseld
met knusse natuurelementen zoals
borders en vijverpartijen. Natuurlijk
moet er nog veel gebeuren maar
gezien de landschappelijke veranderingen die gerealiseerd zijn in één jaar
tijd, twijfelt geen enkele bezoeker nog
aan de Floriade.

Poorten gaan dicht
tot 5 april 2012
Bij de ingang van Floriade Invites
aan de Heierkerkweg stonden leden
van schutterij St-Jan uit Grubbenvorst
de bezoekers op te wachten met

flyers voor het OLS dat 4 juli plaatsvindt. Uit Rozendorp Lottum waren
Rozenkoningin Jessy inclusief hofdame
Maddy en twee Rosalotjes aanwezig.
De Rozenkoningin wil tijdens het
Rozenfestival trouwen en is op zoek
naar een prins.

vandaag zelf kunnen overtuigen van
de voortgang. We hebben mensen
mogen verwelkomen uit heel Zuidoost
Nederland en Duitsland. De Floriade
begint te leven onder de mensen en
dat was precies de bedoeling. We gaan
er iets moois van maken”.

Informeren
Floriade
was het belangrijkste begint te leven
op deze dag
onder de mensen
Maar Floriade Invites had vooral
ten doel het publiek te informeren
over de voortgang op het expo-terrein. Diverse informatiepunten langs
de wandelroute gaven de bezoekers
een beeld van wat men op de Floriade
2012 mag verwachten. Zo werd
informatie gegeven over de deelnemers aan de expo, Floriade Kids, Venlo
GreenPark en Floriade Business. Bij
een groot rustpunt op het themaveld
World Show Stage vonden muzikale
optredens plaats. Floriade directeur
Paul Beck: “De bezoekers hebben zich

Volgens Paul Beck loopt alles geheel volgens planning. “We liggen met
de ontwikkeling en invulling van het
terrein zelfs heel ver voor op schema.
De inzendingen vanuit binnen- en buitenland lopen als een trein. We hebben zelfs 4.000 vierkante meter extra
gecreëerd vanwege de grote vraag
naar kavels. Op dit moment hebben
zich twintig landen geregistreerd voor
deelname aan de Floriade en vanuit
Nederland hebben we 150 inzendingen al of niet in samenwerkingsverbanden”, laat Beck weten.
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Geslaagden Gemeente Horst aan de Maas
Aan het Dendron College
te Horst zijn geslaagd
na het 1e tijdvak

America, Joep Korsten Horst, Stef Korsten

Rooijen Horst, Quincy Rubie Meterik, Donné

benvorst, Juul Versleijen Horst, Niels van der

berg, Jaimie van de Vinne Grubbenvorst

Horst, Ahrend de Kruijf Hegelsom, Niek

De Ruijter Horst, Sadaf Sardari Shahbolaghi

Vight Meterik, Jan-Paul Westerbeek Horst

Lamers Horst, Nina Laureijs America, Jimmy

Hegelsom, Sigi Scheepers Sevenum, Willem

Gymnasium

Leijsten Sevenum, Bart Lemmen Sevenum,

Selen Kronenberg, Annemarie Seuren Me-

Afdeling Bouwtechniek
Assistentenopleiding MBO Niveau 1

VMBO Basisberoepsgerichte
Leerweg

Noor Al-Khayat Horst, Floyd Bolk Horst,

Imke Lenders Evertsoord, Manon van de

terik, Patrick Seuren Melderslo, Rens Seuren

Toby van Megen Broekhuizen

Margo Coumans Sevenum, Marcel Deckers

Ineke Broeders America, Melanie Buskes

Loo Horst, Ankie Maessen Sevenum, Chiem

Broekhuizenvorst, Gido Sijbers Sevenum,

Afdeling Elektrotechniek

Melderslo, Natascha van den Ekker Horst,

Broekhuizen, Marco Claasen Horst, Britt Cup-

Maessen Sevenum, Bjorn van Megen Horst,

Gertjan Simons Horst, Aniek Smits Melder-

Marc Basten Grubbenvorst, Sander Duijf

Vincent Geertjens Horst, Youri Gijsen

pen Hegelsom, Ben Dorssers Sevenum, Jan

Hans Minten Horst, Arjan Mols Sevenum,

slo, Lobke Smits Sevenum, Michiel van Soest

Broekhuizenvorst, Tom Kluskens Hegelsom,

Sevenum, Anna de Groot America, Richard

Draak Horst, Stijn Goossens Lottum, Marieke

Cathelijne Mooren Swolgen, Marjolein

Hegelsom, Peter Spreeuwenberg Melderslo,

Emiel Peeters Meterik, Geert Veenendaal

de Groot Horst, Jill Mooren Sevenum, Britt

Heldens Horst, Jeroen Hermsen Melderslo,

Mooren Meerlo, Ellen van den Munckhof

Ruth Stiphout Horst, Robin Thielen Broekhui-

Horst, Alexander Volleberg Horst

Muijsers Melderslo, Giulia Terhaag Grub-

Resie Hoeijmakers Horst, Rob Huijs Hegel-

America, Niels van de Munckhof Kronen-

zenvorst, Tim Thijssen Grubbenvorst, Mandy

Afdeling Metaaltechniek

benvorst, Rob Twaalfhoven Hegelsom, Dave

som, Kim Jans Horst, Guus Janssen Hegel-

berg, Dirk Muysers Meterik, Koen Muysers

Verberkt Horst, Maik Vermazeren Broek-

Willem van den Aarssen Grubbenvorst, Niels

Vermazeren Horst, Pauline Vissers Horst, Eef

som, Jelle Janssen Hegelsom, Loes Janssen

Meterik, Bart Nelissen Sevenum, Annemarie

huizenvorst, Vinnie Vermeulen Meterik,

Alards Melderslo, Patrick van den Bekerom

Voeten Grubbenvorst

Meerlo, Marlou Jenneskens Meerlo, Nathasja

Nellen Horst, Sanne van Oijen Grubbenvorst,

Nick Verstappen Horst, Lisa Verweij Meerlo,

Tienray, Robbert van Dijk Broekhuizenvorst,

van Leeuwen Melderslo, Annet Meijers Lot-

Dianne van de Pas Melderslo, Jolijn van

Marion Vlemmix Horst, Guus Vullings Horst,

Noud van Hegelsom Grubbenvorst, Boy

VMBO Kaderberoepsgerichte
Leerweg

tum, Lara Nellissen Horst, Merel Riechelman

de Pasch Lottum, Bob Peeters Horst, Gian

Noëlle van de Water Broekhuizenvorst,

Heufs Kronenberg, Rob van den Homberg

Ralf Bouweriks America, Kenny Cox Seve-

Melderslo, Stefanie Swaanenburg Hegelsom,

Philipsen America, Sill Raedts America, Kelly

Lonneke Wennekers Grubbenvorst, Floortje

America, Bart Keizers Sevenum, Dennis

num, Tessa Fleurkens Sevenum, Yvonne

Kris Wijnands Horst

Reinders Sevenum, Dian van Rengs Horst,

Wijnands Horst, Ivo Wijnen Grubbenvorst,

Lenssen Broekhuizen, Hannes Michielsen

Hesen Horst, Bart van Lijssel Tienray,

Atheneum

Luuk Rijnbende Melderslo, Eva van Rijswick

Pim Wijnhoven Kronenberg, Dennis Wilbrink

Horst, Michel Schemen Sevenum, Joep Ver-

Liesbeth van den Munckhof Meterik, Pim

Sigi Ambrosius Horst, Liz Arts Horst, Lisa Bas-

Tienray, Frank Rutten Melderslo, Evelien

Sevenum, Paula Zanders Horst, Koen Zeelen

heijen Broekhuizenvorst, Luk Wiedemeijer

Thijssen Kronenberg, Koen Tielen Meterik,

tiaans Horst, Lieke van Berlo America, Thijs

Saris Hegelsom, Priscilla van Schaik Broek-

Grubbenvorst, Monya Zeroual Horst, Teun

Horst

Jelle Vervoort Sevenum, Patrick Vervoort

Bouten Meterik, Daan Buijssen Horst, Jean

huizen, Pim Scheres Horst, Shinta Schoeber

Zwets Horst

Afdeling Verzorging

Kyle Zegers Horst

Custers Lottum, Janine van Deelen Broek-

Horst, Loes van der Schoot Hegelsom, Daniël

Melissa Ambrosius Swolgen, Emiel Ap-

huizen, Desiree Derks Horst, Elske Derks

Seegers Horst, Willem Seuren Lottum, Bas

peldoorn Horst, Sanne Bartsch Horst, Moniek

VMBO Leerwerktraject
Basisberoepsgerichte Leerweg

America, Michelle Douven Horst, Jasper

Sillekens Sevenum, Bas Smits Melderslo, Jop

VMBO kaderberoepsgerichte
leerweg
Afdeling Bouwtechniek

Christiaens Swolgen, Hellen Derks America,

Daisy Beelen Kronenberg, Pien van de

Driessen America, Sam Duijf Horst, Luc Egel-

Smits Tienray, Pim Smits Tienray, Kristel

Jelle Aben Broekhuizenvorst, Nard Joosten

Tessa Derks Tienray, Lotte Dijkman Tienray,

Munckhof America

meers Lottum, Siep van Enckevort Sevenum,

Stappers Hegelsom, Niek Tax Horst, Simone

Hegelsom,

Manon Emonts Horst, Pien Gubbels Horst,

Tom van Enckevort Kronenberg, Paul Faasen

Verbeek Meerlo, Niels Verhaegh Sevenum,

Afdeling Elektrotechniek

Glenn van Helden Horst, Esmée Houben

Sevenum, Max Frenken Horst, Reinie Ger-

Rob Verheijen Broekhuizenvorst, Pjotr

Ramon Coenen Meterik, Yme Custers Lot-

Grubbenvorst, Fieke Jacobs Meerlo, Daisy

rits Meerlo, Rick Groenen America, Maikel

Vermeeren Horst, Jenny Verrijth Sevenum,

tum, Rens Janssen Swolgen, Freek Linders

Janssen Melderslo, Rick Janssen Horst, Bo

Gruntjens Horst, Lotte Hoeijmakers Horst,

Moniek Vissers America, Judith Vollenberg

Hegelsom, Rick Sturme Kronenberg, Dirk

Kleeven Horst, Joëlle Lenssen Meerlo, Lisan

Sieta van Horck Swolgen, Lennart Huijs

Horst, Sjoerd Vullings Sevenum, Yannick Vul-

Thijssen Hegelsom

Lenssen Horst, Sharon Martens Tienray,

Broekhuizen, Bas Janssen Horst, Job Janssen

lings Sevenum, Denise Walter Kronenberg,

Afdeling Metaaltechniek

Imke Melief Horst, Femke Mooren Horst,

Deelschool Alfrinkcollege
VMBO Kaderberoepsgerichte
leerweg

Swolgen, Lieke Jenniskens Horst, Michelle

Floor Weijs Horst, Freya van Wersch Horst,

Ruben van den Beuken Horst, Rob Coumans

Ilona van Ooijen Melderslo, Anne Peeters

Brian Hilbrink Griendtsveen, Nadine Verbugt

van Kempen Horst, Jeroen Kuijvenhoven

Bram Wijnhoven Kronenberg, Karlijn Wijs-

Horst, Dennis Cox Broekhuizen, Patrick Cup-

America, Anne-Floor Peeters Horst, Clim

Griendtsveen

Grubbenvorst, Ellen Lucassen Sevenum, Rik

man Sevenum, Rianne Wilms Horst, Martijn

pen Horst, Loek ten Doeschate Evertsoord,

Peters Horst, Stijn van de Riet Horst, Yvonne

VMBO Theoretische leerweg

Maassen Sevenum, Ralph van Megen Horst,

Wismans Sevenum, Rob Zanders Horst

Boris Duijf Horst, Remi Geurts America, Peter

Stappers Horst, Ilja van der Sterren Horst,

Mauryn Hoens Griendtsveen

Gijs Peeters Horst, Mike Peeters Sevenum,

VMBO theoretische leerweg

Henraath Horst, Lex Steegs Horst

Paul Straten Grubbenvorst, Marlie Thijs-

Jules Perry Meerlo, Menno Philipsen Seve-

Lisa van Aerts Grubbenvorst, Anique Alards

Afdeling Verzorging

sen Meerlo, Malou Vriens Horst, Djamilla

Deelschool Peellandcollege
HAVO

num, Elke Pijpers Sevenum, Koen Raedts

Melderslo, Anouk Alards Melderslo, Vera

Kelly Aerts Horst, Rick Baeten Horst, Jessica

Wijnands Meterik

Armando Aerts Sevenum, Vera van den

Evertsoord, Roy Reinders Sevenum, Jesper

Beerkens Grubbenvorst, Danny van den

Cox Swolgen, Mirthe Cuenen Horst, Rob

NIL diploma

Broek Griendtsveen, Guido van Mullekom

Schatorjé Broekhuizenvorst, Guusje Selen

Berghe America, Karolien Boker Sapan

van Eekelen Grubbenvorst, Joyce Faasen

Rob Coumans Horst, Dennis Cox Broekhuizen,

Griendtsveen

Kronenberg, Vinitha Siebers Horst, Sacha

Horst, Bart van den Bosch Sevenum, Maud

Sevenum, Loek Hermans Meterik, Michelle

Loek ten Doeschate Evertsoord, Boy Heufs

VWO

Sillekens Lottum, Erik Van der Sterren Horst,

van den Bosch Sevenum, Teun van den

Janssen Grubbenvorst, Juul van Leuven

Kronenberg, Bart Keizers Sevenum, Rob van

Marjolein van den Brand Evertsoord, Sophie

Dennis Stiphout Horst, Mieke Thielen Horst,

Brandt Sevenum, Jill Brouwers Broekhuizen,

Swolgen, Sjan van de Lisdonk Melderslo,

den Homberg America, Remi Geurts America

Janssen Sevenum

René Thielen Horst, Lisa Thijssen Swolgen,

Ted Caspers Horst, Nicole Coenders Meerlo,

Nina van Megen Broekhuizen, Robin Peeters

NIL praktijkverklaring

Janine Verhaeg Broekhuizen, Eef Vervoort

Tom Coenders Horst, Chiel Cornelissen

Sevenum, Joske Peters Grubbenvorst, Aniek

Niels Alards Melderslo

Tienray, Rick Voermans Hegelsom

Meerlo, Daphne Cortenbach Horst, Theuntje

Pinners Sevenum, Sanne Rutten Melderslo,

Havo

Cox Horst, Els Cuppen Horst, Lichelle Curvers

Patricia Smedts America, Sjimmie Smeets

Leonie Aarts Grubbenvorst, Sanne Aben

Broekhuizen, Cees Derks America, Jelle van

Swolgen, Dennis Spa Sevenum, Nikky Stra-

Broekhuizenvorst, Nils Aerts Swolgen,

Dijck Meterik, Ilja Donders Meterik, Lianne

ten Grubbenvorst, Denise Vullings Horst

Walwala Amiri Horst, Merel Arts Broekhui-

Draak Evertsoord, Lars Elbers Horst, Job
Emonts Horst, Manon Engels Horst, Amy van

VMBO Basisberoepsgerichte
Leerweg

Grubbenvorst, Laurens Beelen Meterik,

Gassel Sevenum, Eva van Gassel Seve-

VMBO basisberoepsgerichte
leerweg
Afdeling Bouwtechniek

Sevenum

zenvorst, Wilke Arts Horst, Renée Baltussen

Matthijs Cox Sevenum, Joep Gommans Se-

De geslaagden van de scholen die zijn

Vera van den Bekerom Horst, Anke van

num, Jordi Geurts Horst, Gwen Gommans

Marcel Arts Hegelsom, Nard Baeten Meterik,

venum, Juul Heldens Grubbenvorst, Quinny

aangesloten bij onderwijsgemeenschap

den Beuken Horst, Lianne Van den Beuken

Sevenum, Jeroen van den Goor Kronen-

Roy Cox Sevenum, Freek van Dooren

Honig Swolgen, Monique Janssen Kronen-

Venlo & Omstreken worden pas na

Lottum, Joey de Bijl Grubbenvorst, Hans

berg, Milou Hagens Horst, Husai Hakimi

Evertsoord, Bram Geurts Horst, Niels Gooren

berg, Wesley Janssen Grubbenvorst, Robin

het 2e tijdvak bekendgemaakt.

Broeseliske Meerlo, Milou Brouwers Lottum,

Horst, Guy Heldens Broekhuizen, Milou

Meerlo, Steff Hermans Broekhuizenvorst,

Kleeven Horst, John Koot Horst, Marieke Len-

Jarno Burgers Meterik, Lisa Christiaens Horst,

Hendriks Horst, Femke Hermans Sevenum,

Rob Jacobs Swolgen, Jordi Janssen Horst,

sen Horst, Mieke Nabben Horst, Jelte Pijpers

Michelle Claessen Lottum, Erik Coenders

Juul Hermans Sevenum, Evi Hesen Horst,

Dennis van den Munckhof Horst, Tom

Kronenberg, Puck Snellen Sevenum, Didie

De geslaagden van het Raayland
College in Venray worden pas na het 2e

Horst, Mayke Coopmans Grubbenvorst,

Cynthia van den Heuvel Lottum, Mirjam

Pouwels Melderslo, Jordi Verheijen Grub-

Vanlier Melderslo, Arjan Verstegen Kronen-

tijdvak bekendgemaakt.

Monique Cornelissen Melderslo, Ilse Cox

Hoeijmakers Swolgen, Ruud Hoeijmakers

Horst, Marloes Cox Hegelsom, Mathijs Cox

Horst, Vivian Hoeijmakers Horst, Ton van

Sevenum, Melanie Deckers Horst, Thom

den Homberg America, Mathijs van Hulzen

Derks Horst, Karlijn van Dinther Everts-

Sevenum, Esther Jacobs Meterik, Fleur

oord, Tess van Enckevort Evertsoord, Lotte

Jacobs Sevenum, Eva Jansen Sevenum, Kiki

Fleuren Sevenum, Mara Frencken Sevenum,

Jansen Sevenum, Roy Jansen Meterik, Vronie

Thijs Gerrits Tienray, Lotte van Gerven

Janssen Sevenum, Danique Keijsers Horst,

Swolgen, Dorris Geurts America, Fieke

Jelle Kleuskens America, Marijn Kleuskens

Geurts Meterik, Cleo Gruntjens Meerlo,

Melderslo, Sander Kleven Swolgen, Carly de

Loes Gubbels Grubbenvorst, Nicole Haenen

Klijn Meterik, Mathijs Kuijvenhoven Grub-

Sevenum, Ruud Hanssen Horst, Carolien van

benvorst, Lisa Lemmen Horst, Floris Lenssen

den Heijkant Grubbenvorst, Silvie Hendriks

Hegelsom, Laurens Lenssen Swolgen, Esmee

Broekhuizenvorst, Femke Hendrikx Lottum,

Linders Horst, Stan Martens Horst, Daniëlle

Roel Hendrix Melderslo, Peer Hermans

Mooren Hegelsom, Emmy Mooren Meterik,

Broekhuizen, Puck Hermans Broekhuizen,

Marieke Munten Meterik, Brian Nabben

Wouter Hermans Meterik, Martijn Hesen

Swolgen, Stan Nelissen Horst, Tervel Nešev

Melderslo, Lotte Hoeijmakers Horst, Tim

Horst, Max Nijssen Grubbenvorst, Martijn

Hoeijmakers Tienray, Bob Holle America,

Noppert Grubbenvorst, Fardin Omarkheel

Amy Houwen Horst, Lisan Houwen Horst,

Hegelsom, Chiara Palmi Swolgen, Rick van

Alfons Huisman Swolgen, Maike Hulscher

de Pasch Sevenum, Thierry Pauptit Meerlo,

Horst, Maud Jacobs Meterik, Stijn Jacobs

Joske Peeters Horst, Natascha Poels Mel-

Meterik, Bas Janssen America, Merel Janssen

derslo, Mike Reijnders Horst, Kevin Relouw

Sevenum, Emiel Joosten Horst, Bryan Keiren

Sevenum, Josje van Rengs Meterik, Ellen van

Grubbenvorst, Jelle Kerstjens Swolgen,

Rensch Horst, Jasmijn Riechelman Melderslo,

Dirk Kleeven Sevenum, Wênn Kleuskens

Tamar van de Rijdt Sevenum, Esther van

Luc Aerts Swolgen, Bjorn Bouten Horst,

Aan de Instelling
Voortgezet Onderwijs Deurne
zijn geslaagd na het 1e tijdvak

Na het 1e tijdvak aan het
St.-Willibrord Gymnasium
te Deurne zijn geslaagd

Aan het Citaverde College
te Horst zijn geslaagd na het 1e Gymnasium
Anne Kuijpers Hegelsom, Rob van Gassel
tijdvak

Tegenvallend slagingspercentage VWO-leerlingen
Dendron
Het percentage VWO-leerlingen van het Dendron College die in één keer zijn geslaagd, valt dit jaar
behoorlijk tegen. Het landelijk percentage VWO-geslaagden lag vorig jaar op 91%, het slagingspercentage onder VWO-leerlingen van het Dendron ligt op dit moment op 81%.
Vorige week kregen alle
leerlingen in het voortgezet
onderwijs te horen of ze
geslaagd waren. Van de leerlingen binnen het VWO van het
Dendron College bleek bijna 1 op
de 5 niet in één keer te zijn
geslaagd. Sommige van deze
leerlingen hebben deze week

nog een kans gehad om toch te
slagen door middel van een
herkansing. Het percentage
geslaagden zal hierdoor nog wel
gaan stijgen.
Clim Parren, directielid van het
Dendron College: “Wij zijn
geschrokken van het lage
slagingspercentage van onze

leerlingen binnen het VWO.
We moeten hier intern goed over
praten. De afspraak is dat we dit
eerst binnen de directie gaan
bespreken, aangezien we nu nog
geen directe aanwijzingen
hebben voor de oorzaak van dit
slechte resultaat. Het is zeker
een punt van zorg en aandacht”.
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Onder de Linde haalt geld
op voor kankerbestrijding
Kinderen van basisschool Onder de Linde in Hegelsom hebben dit
voorjaar geld ingezameld voor de strijd tegen kanker. De kinderen sponsorden wielrenner Peter Lenssen uit Hegelsom die meedeed aan de fietstocht
Alpe d’HuZes, waarmee geld wordt opgehaald voor KWF Kankerbestrijding.
Vorig jaar overleed Monica, de
vrouw van Peter Lenssen, aan borstkanker. Monica deed veel vrijwilligerswerk voor Onder de Linde en de drie
kinderen van Peter en Monica zaten
in Hegelsom op school. Vanwege die
nauwe betrokkenheid bij de school
besloot Onder de Linde om Peter
Lenssen te gaan sponsoren tijdens
zijn poging om zo vaak mogelijk de

WK-wedstrijd met internationaal
bezoek op Wilhelminaplein
Afgelopen zaterdag werd de wedstrijd Nederland-Japan op groot scherm uitgezonden op het Wilhelminaplein in
Horst. De Ronde Tafel 160 Venray-Horst was aanwezig en bracht internationaal bezoek mee.

Franse berg Alpe d’Huez met de fiets
te beklimmen.
De kinderen mochten zelf bepalen
hoe ze het geld zouden inzamelen. In
totaal werd 1.057,24 euro opgehaald.
Dit bedrag werd vrijdag 18 juni overhandigd aan Peter Lenssen. Lenssen
vertelde over zijn fietstocht en volgens
de school waren de kinderen erg onder de indruk van zijn verhaal.

Tijdens de uitwisseling van de
Ronde Tafel 160 bezochten
17 Engelsen, 7 Fransen, 6 Duitsers
en 4 Zuid-Afrikanen ons land. Ze
verbleven in gastgezinnen in Venray,
maar kwamen zaterdag speciaal naar
Horst om de voetbalwedstrijd op het
Wilhelminaplein te kijken.
Volgens initiatiefnemer Peter Deriks
was de tocht van Venray naar Horst ook
al bijzonder. ”We gingen met de fiets
naar Horst, maar de meesten waren
niet gewend om te fietsen. Voor de
Zuid-Afrikanen was dit vooral lastig,
maar ook een aantal Engelsen waren

erg onzeker op de fiets. ” Tijdens de
wedstrijd zat de sfeer er goed in. ”Het
was heel erg leuk, onze gasten waren
absoluut allemaal voor Nederland.
We droegen met z’n allen hetzelfde
oranje shirt, wat we speciaal voor deze
meeting hadden laten bedrukken. Ook
had een aantal van onze gasten oranje
klompen gekocht.” Niet alleen tijdens
de wedstrijd was het bezoek in het
oranje gekleed. ”Twee Engelsen zijn
vanuit Lancaster naar Venray gefietst.
Tijdens de hele fietstocht droegen ze
oranje klompen over hun eigen schoenen”, vertelt Peter Deriks. Vooral voor

de Afrikanen was het kijken van de
wedstrijd erg bijzonder. ”De Duitsers,
Engelsen en Fransen zijn de gekte rondom voetbal wel gewend, maar in Afrika
is rugby een populairdere sport. Voor
de Afrikanen was het dus erg apart
deze gekheid te zien, hoe iedereen
oranje kleding draagt. Dat is in Afrika
niet zo. Ze keken hun ogen uit en vonden het allemaal heel bijzonder”, aldus
Peter Deriks. Het internationaal bezoek
is nu weer allemaal terug naar eigen
land. Volgend jaar mag de Ronde Tafel
160 naar Engeland, waar de volgende
uitwisseling plaatsvindt.

Grubbenvorst is klaar
voor het Kinjer OLS
In Grubbenvorst vindt vrijdag 25
juni het Kinjer OLS plaats. Ruim twintig
scholen nemen deel aan de optocht.
Na de komst van de deelnemende
scholen om 09.30 uur op het OLSterrein vertrekt vanaf 10.45 uur de
eerste school voor de optocht. Daarna
volgen de andere scholen waarbij elke

minuut een groep mag vertrekken. De
route is als volgt: start bij het OLS-terrein, Brandakkerweg, Burgemeester
van Kempenstraat, Burgemeester van
Leentstraat (eretribune), Leliestraat,
De Bisweide, Brandakkerweg en OLSterrein. Voor het volledig programma
zie: www.ols-2010.nl

De Burgemeester van Leentstraat
op en top versierd voor de optocht van het Kinjer OLS
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Wereldkampioen uit Sevenum

Patrick Deckers
beste Ticket To Ride-speler
Afgelopen weekend vond in Parijs voor de eerste keer het wereldkampioenschap Ticket To Ride plaats. Een
bordspel dat zo’n vijf jaar geleden is bedacht door de Amerikaan Alan R. Moon. Sevenummer Patrick Deckers, die
dit jaar al kampioen van de Benelux werd, slaagde erin de wereldtitel voor zich op te eisen. Deckers heeft met het
behalen van de wereldtitel een reis voor twee personen op de Orient Express gewonnen. Hij mag met de nostalgische trein van Londen naar Venetië met een verblijf van twee dagen in Londen en twee dagen Venetië.

Groot afscheidsfeest
voor Jan Nabben
Afgelopen vrijdag vond een groot afscheidsfeest plaats voor Jan
Nabben. Er waren ruim 1.200 mensen naar de Mèrthal in Horst gekomen
voor het afscheid van de algemeen directeur van de Munckhof Groep.

krijgen. Wanneer dat niet lukt, kun je
ook minpunten krijgen. Per beurt heb
je de mogelijkheid om met kleurkaarten die je in de hand hebt aan te
vullen, een spoor te leggen of nieuwe
treinverbindingskaarten uit te zoeken.
Het doel is meer punten te halen dan je
tegenstander”, aldus de kampioen.

Ticket To Ride bestaat
pas vijf jaar

Ticket To Ride is een bordspel dat
is uitgebracht door Days of Wonder,
een Frans-Amerikaans spellenbedrijf.
Het spel is ook online te spelen via
de website van Days of Wonder. Maar
wat houdt het spel in en hoe wordt
het gespeeld? Patrick: “Men heeft een
landkaart van Amerika (of Europa,
red.) voorzien van sporen tussen
verschillende steden. De sporen heb-

Jan Nabben: “Ik kan er nog steeds
niet over uit. Het was overweldigend“.
Hij vertelt dat hij alle aandacht van
de mensen geweldig vond, maar
misschien ook wel een beetje overdreven. “Ik heb het allemaal niet
alleen gedaan, maar samen met alle
mensen om me heen.” Hij is blij met
de onderscheiding Limburger van
Verdienste, maar vindt ook dat ergens
wat overdreven. Volgens Jan zijn er
veel mensen die belangrijkere dingen
gedaan hebben.

Begin dit jaar kondigde Nabben
tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van
de medewerkers van de Munckhof
Groep aan afscheid te zullen nemen
van het bedrijf. De 64-jarige Nabben
heeft met een korte onderbreking
ruim 20 jaar aan het roer van
Munckhof gestaan. Officieel stopt Jan
Nabben per 1 juli als directeur. “Ik ga
alles eerst eens op een rijtje zetten.
De vakantietijd komt er aan. We kijken
wel wat de toekomst gaat brengen.
Vervelen ga ik me zeker niet.”

Collecte Rode Kruis
Deze week zijn de collectanten
van het Rode Kruis Horst aan de
Maas-Venray aan de beurt om te
collecteren. Deze week komen de
landelijk in totaal 28.000
collectanten van het goede doel

langs de huizen om geld in te
zamelen. Het Rode Kruis verleent
eerste hulp en wanneer er ergens
een conflict of ramp plaatsvindt
schieten ze te hulp door bijvoorbeeld
medicijnen en water te regelen.

DE NIEUWE NX800

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Patrick Deckers tijdens het WK in Parijs

“Om het spel goed te kunnen
spelen moet je de routes kennen,
zodat je weet wat de tegenstander
kan gaan doen. Verder veel vooruitdenken en alternatieve routes open
houden. Maar ook intuïtie, geluk en
goed kunnen rekenen zijn eigenschappen die belangrijk zijn bij het spelen
van Ticket To Ride”, zegt Deckers.
In het dagelijks leven is Patrick
(35) werkzaam bij Océ in Venlo binnen
de afdeling research en development.
Aan het wereldkampioenschap
namen acht personen deel. De
tegenstanders van Patrick kwamen
uit de Verenigde Staten, Canada,
Engeland, Spanje, Frankrijk, Duitsland,
ben verschillende kleuren die je kunt
Polen en de Benelux. Het eerstvolbouwen met wagons als je het
volgende wereldkampioenschap
juiste aantal kleurkaarten die daarbij
wordt gehouden in 2012 op een nog
horen verzameld hebt. Afhankelijk van
onbekende locatie. Of Deckers zijn wede lengte van het spoor leveren deze
reldtitel dan mag verdedigen, is nog
punten op. Verder heb je kaarten met
treinverbindingen, van bijvoorbeeld Los niet bekend. Het is maar de vraag of
Patrick dat zelf wel wil, want treinreiAngeles naar Miami, die je met een
aaneengesloten route van jouw wagons zen is niet zijn grootste hobby, laat hij
desgevraagd weten.
moet verbinden om extra punten te

NU EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR
BIJ UW SONY PREMIUM DEALER

Perfect uitgerust.
Gewoonweg meer comfort.

De nieuwe Art SL met een diepte van slechts 90 mm.
Met Art SL presenteert Loewe een tv-toestel in ultraslank Slimline-design. Ondanks de geringe diepte
van minder dan 90 mm moet deze tv niet onderdoen op het vlak van functies en uitrusting. Van Full-HDresolutie tot innovatieve 100Hz-technologie en 24p-bioscoopweergave: alles is aan boord. De ontvangst
van HDTV-beelden is geïntegreerd, net als de opname ervan via een hardeschijfrecorder van maar liefst
250 GB. Ontdek alle mogelijkheden bij uw Loewe-handelaar:

dat wat ons raakt
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home of electronics
CoenDers eleCtro KerKstraat 11 5961 GC Horst 077 3981388
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Officiële opening het Maaspaviljoen
Restaurant het Maaspaviljoen in Broekhuizen opent woensdag 30 juni opnieuw haar deuren. Opnieuw, want afgelopen winter hebben Carla en Mark
Doornkamp het pannenkoekenrestaurant bij het veer overgenomen. Het duo gaat door met de pannenkoeken, maar daar blijft het niet bij.

Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail

De vorige eigenaar van het Maaspaviljoen had zijn zaak helemaal in het
thema bos ingericht en toen hij vertrok
had hij alle inboedel meegenomen. Carla
en Mark kozen voor een meer neutralere stijl: “We hebben de zaak helemaal
opnieuw ingericht. De linoleum vloer is
er uit gehaald en we hebben veel geschilderd. Toen wij hier kwamen kijken,
was de zaak al leeg. We hebben het
dus nooit in de oude staat gezien, maar
volgens gasten die hier vroeger ook
kwamen, is het een flinke makeover”.

Website
Sector
Start

De gerechten
moeten eenvoudig
en lekker zijn
Niet alleen het interieur, maar
ook de kaart kreeg een makeover.
De pannenkoeken blijven echter op
het menu staan. Ook de rest van de
kaart is volgens Carla laagdrempelig.
“De gerechten moeten eenvoudig en
lekker zijn. Schnitzel, saté, biefstuk of
vis, een kleine bistrokaart.”

Een kleine bistrokaart
Carla en Mark hebben al ruime
ervaring in de horeca. Met familie
van Carla hadden ze zeven jaar een
camping in Drenthe, waar Carla en

Mark verantwoordelijk waren voor het
restaurant. “We wilden graag iets met
ons tweeën beginnen”, vertelt Mark.
“Maar het is nu wel even wennen
dat we die campinggasten niet meer
hebben.”

Gasten konden vanaf Koninginnedag al terecht in het Maaspaviljoen,
maar op woensdag 30 juni om 18.30
uur komt wethouder Ger van Rensch
het lintje doorknippen voor de officiële
opening.

Schip Scorpios aangekomen in Toverland
Afgelopen maandag arriveerde het schip Scorpios in Attractiepark Toverland in Sevenum. Scorpios is de
nieuwste attractie van het park en wordt 8 juli officieel geopend.
Scorpios is een grote wildwaterschommel van 15 meter hoog en
16 meter breed. Uniek aan deze
attractie is dat het schip een hellingshoek van 75 graden heeft. Vicky
Vekemans van Toverland: “Het schip
geeft het gevoel alsof je echt over de
kop gaat, heel spannend dus. Dit is
ook de enige attractie in Nederland
met zo’n hellingshoek. De meeste
andere schommelschepen hebben een
hellingshoek van ongeveer 60
graden”. Naast de hellingshoek kent
de attractie volgens Vekemans nog
meer bijzonderheden. “Er zitten
ontzettend veel watereffecten in de
attractie, dit maakt het wel heel
bijzonder. Wat die watereffecten
precies zijn, kan ik nog niet vertellen”,
aldus Vicky Vekemans.
Het verhaal achter dit schip
sluit aan op het verhaal van Troje.
Odysseus, de koning van het Griekse
eiland Ithaka, vertrekt met zijn mannen en zijn schip Scorpios naar Troje
om deze stad te overmeesteren. Na
tien jaar wil hij terug naar huis. Hij
bedenkt het plan van het houten

Starters
in de regio

paard van Troje. Het paard zet hij voor
de poort van de stad en vaart weg met
zijn leger. Nadat de mannen van Troje
erachter komen dat het geen cadeau
is, maar de schuilplaats van de man-

nen van Odysseus, wordt Odysseus
gestraft door Poseidon. Hij vindt dat
Odysseus vals gespeeld heeft en zorgt
ervoor dat Odysseus met zijn schip in
een zware storm terechtkomt. “In de

attractie is het dus net alsof je in een
storm op zee bent”, zegt Vekemans.
Het schip komt in een Grieks haventje
te liggen, de Griekse mythologie wordt
in het park hiermee verder uitgebreid.

Weerbaarheid
’n Goed begin van
‘t nieuwe schooljaar!

10 September start weer een cursus

Sociale weerbaarheid

Woensdag 30 juni: officiele
¨ opening!
Vanaf 18.30 uur bent u van harte welkom.
Antraciet grijs
Oranje/geel
* Pantone 433 U, 100%
* Pantone 116 U, 100%
* Carla
C = 33%,
M
=
3%,
Y
=
0%
en
K
=
95%
*
= 0%, M = 16%,
Y = Brouwershuis)
100% en K = 0%
en Mark Doornkamp Veerweg 15, 5872 AECBroekhuizen
(in het
* R = 22, G = 39 en B = 50
* R = 225, G = 210 en B = 0

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

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

6-9 jr en 9-12 jr
Centrum l’Espoir, Almeweg 11 Horst
Informatie-avond
vrijdag 16 juli 20-21u
Info en opgave:
Michaële de Vreede
m.devreede@planet.nl
06-12560963

Native Raku
Marian Huberts-Joosten
Tienrayseweg 8
Horst
077 398 66 93
marianhuberts
joosten@home.nl
http://members.
home.nl/t.huberts
Workshops/kunst
3 juni 2010

Activiteiten
Native Raku geeft workshops
Raku stoken. Dit is een stooktechniek afkomstig uit Japan.
Tijdens deze workshops wordt
er twee avonden met klei
gewerkt. De producten, van
vaasjes, kommetjes tot vogels
en dergelijke worden
uiteindelijk elektrisch gebakken. Deze keramiek wordt
uiteindelijk overgoten met
glazuur en gestookt volgens het
raku-principe. Dit duurt één dag
en wordt uitgevoerd in de
buitenlucht, omdat het stoken
veel rookontwikkeling met zich
meebrengt.
Daarnaast maakt Native Raku
zelf beelden in de vorm van
hoofden, handen en vogels.
Deze beelden worden
geïnspireerd door de Indiaanse
cultuur. De beelden worden
verkocht vanuit huis, maar ook
op kunstmarkten en dergelijke.
Ook zullen er open dagen
gehouden worden. Deze vinden
plaats in de tuin aan het
woonadres. Deze open dagen
zijn een mix van expositie, een
wandeling door de tuin en
demonstraties.
Doelgroep?
Native Raku richt zich op de
lokale consument die graag
creatief bezig is. Deze vorm van
beeldvorming is voor iedereen
leuk om te doen, maar vooral
vrouwen zien dit als een leuke
ervaring. Maar mannen en zelfs
kinderen kunnen tijdens de
workshops ook hun creatieve
talenten tot uiting laten
komen. Daarnaast is het heel
erg leuk voor vriendengroepen
om gezamenlijk deel te nemen
aan deze workshops.
Onderscheidend vermogen?
Native Raku is gevestigd in
een bos- en natuurrijke omgeving.
Deze omgeving werkt heel
inspirerend voor het maken van
de beelden. Een prachtige tuin
waar heerlijk gezamenlijk creatief
gewerkt kan worden. Ook de
eigen stijl van Native Raku werkt
heel inspirerend voor de
deelnemers aan de workshops.
Tenslotte draagt ook het eigen
atelier bij aan het unieke van dit
bedrijf. Alle voorzieningen zijn
binnen handbereik en de ruimte
is volledig ingericht voor deze
workshops. Omdat het stoken in
de buitenlucht gebeurt is ook
buiten de ruimte ingericht voor de
workshops.
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Veiling
tegen kanker
Rabobank Maashorst organiseert op woensdag 30 juni een veiling
voor het goede doel. De gehele opbrengst van deze Rabo Zomeravond
gaat naar KWF Kankerbestrijding.
Op de veiling worden allerlei
diensten en waren te koop aangeboden. Daarnaast treedt Olympisch
kampioen zwemmer Maarten van der
Weijden op als gastspreker. Hij heeft
jaren geleden acute leukemie overwonnen. In het kader van de actie
Horst tegen Kanker worden allerlei
activiteiten ontplooid om geld in te
zamelen voor de strijd tegen kanker.

Zo deden medewerkers en relaties
van de bank eerder mee aan de
fietstocht Alpe d’HuZes. Inmiddels is al
meer dan 100.000 euro opgehaald.
De veiling vindt plaats op het
OLS-terrein in Grubbenvorst en begint
om 19.00 uur. Geïnteresseerden
kunnen zich aanmelden via
cooperatie@maashorst.rabobank.nl of
077 397 92 02. De toegang is gratis.

cultuur24
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Onkruid bestrijden voor het OLS
De straten van Grubbenvorst moeten er over anderhalve week spic en span uitzien als het OLS-feest op 4 juli
losbarst. Daarom trokken de afgelopen dagen de Selectspraymachines van Timmermans Agri-Service uit America
door de Grubbenvorster straten.
De machines speuren met 20
sensoren de straat af op zoek naar
onkruid. Als er onkruid wordt
gevonden, wordt het ingespoten met
verdelgingsmiddel. Op die manier hoeft
niet meer de hele stoep te worden
ingespoten, maar alleen de plekken
waar onkruid staat. Volgens Gerton
Timmermans van het Americaanse
bedrijf heeft het bestrijdingsmiddel een
kleine twee weken nodig om het
onkruid te lijf te gaan. “En het mag niet
regenen. Als de voorspelling is dat het
de volgende dag meer dan één
millimeter regent, mogen we niet
spuiten.” Gelukkig voor Timmermans
waren de voorspellingen voor het begin
van deze week gunstig.

Ummenthun
sluit bakkerij in Horst Vissers Olie heeft eerste
Bakkerij en lunchroom J. Ummenthun in de Steenstraat in Horst
is sinds afgelopen weekend gesloten. De bakkerij was veertien jaar
gevestigd in het centrum van Horst.
Volgens eigenaar Leo
Vierlingsbeek. De leeggekomen
Ummenthun was de winkel in
ruimte wordt overgenomen door
Horst niet meer rendabel.
modezaak Shoeby Fashion, dat al
Ummenthun heeft nog andere
in het naastgelegen pand is
vestigingen in America, Venray en gevestigd.

Advertorial

Zeer goede beoordeling
restaurant Venray

biobrandstof van Limburg
Burgemeester Kees van Rooij tankte maandag de eerste liters Limburgse biobrandstof. Aan de pomp bij
tankstation Vissers in Horst kan vanaf maandag de biobenzine hE15 worden getankt. Dit is een milieuvriendelijke
variant van Euro 95.

Vissers Olie is de eerste distributeur
van biobrandstof in Limburg. De nieuwe
brandstof is een mengsel van normale
Euro 95 met 15 procent bio-ethanol.
Deze vorm van alcohol is een milieuvriendelijke vervanger van benzine.
Volgens Vissers is de CO2-uitstoot lager
en is het brandstofverbruik gunstiger
dan bij de gebruikelijke benzine.
Al een aantal jaren wordt aan Euro
95 ongeveer vijf procent ethanol toegevoegd. Vanaf 2020 moet alle benzine
tien procent ethanol bevatten. Volgens
Gerbert Vissers, directeur van Vissers Olie,
is de biobrandstof met 15 procent bioethanol geschikt voor iedere auto die op
Euro 95 rijdt. De biobrandstof van Vissers
komt van een bedrijf uit Barendrecht dat
al geruime tijd de biobrandstof aanbiedt
bij de aangesloten tankstations in de
Randstad. “In de Randstad is al meer dan

Gerbert Vissers en burgemeester Kees van Rooij
15 miljoen kilometer gereden met de
biobrandstof, en dat ging zonder problemen”, aldus Vissers.
Rabobank Maashorst tekende
maandag een intentieverklaring om
haar wagenpark ook op de nieuwe

biobrandstof te laten rijden en burgemeester Kees van Rooij zegde toe
dat hij hetzelfde zou voorstellen in
het college. “Straks heeft Horst aan de
Maas het hoogste alcoholverbruik van
Nederland”, grapte de burgemeester.

dat wat ons raakt

Het is alweer een jaar geleden
dat Restaurant de Beejekurf, aan de
Paterslaan haar deuren opende. Met
veel ambitie begonnen Paul en Ilse
Franssen, samen met hun chef-kok
Mathijs Jacobs een restaurant voor
een gezellig avondje tafelen. Een
perfecte prijs-kwaliteitverhouding is
daarbij het sleutelwoord. Het
echtpaar kijkt terug op een goed
eerste jaar alhoewel Franssen toe
moet geven dat de recessie ook zijn
deur niet voorbij gaat en merkt hij
dat de consument terughoudender is
dan een half jaar geleden en minder
uit gaat eten. Het bied volgens de
restaurateur echter ook kansen en
prikkelt je creativiteit. Recentelijk
werd De Beejekurf nog beoordeeld
door de keurmeesters van “knoopjelos” die hun lof uitspraken over de
groei en ontwikkeling van het

restaurant, de keuken en haar
bediening. Hoofdredacteur Maurice
van Bussel, die alle toprestaurants
van Nederland keurt, en beoordeeld,
beloonde het restaurant met een 8.3.
Vooral voor de prijzen die het
restaurant hanteert voor de gerechten die ze serveren kreeg het alle lof
en maakt het De Beejekurf tot een
goed betaalbaar restaurant en is
daarmee erg laagdrempelig en
toegankelijk. Het volledige rapport is
te lezen op www.knoopjelos.nl

Restaurant De Beejekurf
Paterslaan 15,
5801 AS Venray
Telefoon: 0478-581859
Website: www.debeejekurf.nl

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

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.
Nu GRATIS vochtmeting
bij onderhoudsbeurt!
Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

10

en zo

24
06

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.

Lily Beelen
Koken met
Jan Cremers

De Wandeldriedaagse in Horst was het afgelopen weekend een
evenement bij uitstek om iemand te ‘plukken’. Na enig speurwerk vond
onze HALLO-reporter Lily Beelen. Getooid in lentegroen t-shirt van basisschool Meuleveld, werd zij deze week ‘Geplukt’.

Mensen kijken vanaf
een terrasje is heerlijk
Er zijn ook dingen die Lily storen.
“Met name respectloos gedrag van
mensen ten opzichte van elkaar. Elkaar
weinig gunnen of geen begrip hebben
voor elkaar, dat beangstigt me wel
eens. Als we ons met zijn allen wat
socialer zouden opstellen en gedragen
en elke dag iets voor elkaar kunnen
betekenen, kunnen we een positieve
kettingreactie voortbrengen”, zegt ze
bijna terechtwijzend.
De meesterbinder woont graag in
Horst en voelt er zich helemaal thuis.
Door aan allerlei projecten mee te
werken, zoals bijvoorbeeld de gezinsmissen in de Norbertuskerk en de
Wandeldriedaagse in Horst, voelt ze
zich verbonden met andere mensen.
Lily zit graag op een terras aan het
Wilhelminaplein en geniet van de

Blauwe bessen
smoothie
Benodigdheden: (2 personen)
100 gram blauwe of bosbessen
1 banaan
4 volle eetlepels yoghurt
1 dl melk
citroensap
gemalen kaneel of kardemom

Tosti van
blauwe bessen
Benodigdheden:
2 bruine boterhammen
2 plakjes Camembert of
geitenkaas
1 pot blauwe bessenjam
citroensap
Bereiding:
• doe de blauwe bessenjam in
een kommetje en voeg een
scheutje citroensap toe;
• smeer beide boterhammen in
met de jam, leg op 1 snee
brood de kaas en dek af met
de andere snee;
• bak de dubbele boterham in
een tosti-ijzer goudbruin;
• leg de blauwe bessen tosti
gekruist op een bord met
speels wat verse blauwe
bessen erbij.

Tip:
• U zou er nog een dipsausje bij
kunnen doen van blauwe
bessensaus.
• Wilt u het nog wat pittiger
hebben combineer de saus dan
met enkele pepers.

Een echt bezig bijtje
Wanneer er tijd over is, kijkt
Lily graag naar een goede film. Ook
het programma ‘Op zoek naar’ en
talentenshows volgt ze met interesse.
De reclameboodschappen die de
programma’s onderbreken zouden wat
haar betreft wel een flink stuk korter
mogen. Naast een spannende film
heeft Lily een passie voor dansen en
houdt ze van de meest uiteenlopende
muziekgenres.

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

Bereiding:
• was de bessen en houd er een
paar achter voor garnering;
• mix de rest van de bessen met
de banaan, de yoghurt en de
melk in de keukenmachine of
met een blender tot een
gladde drank;
• op smaak maken met citroensap;
• verdeel het over 2 glazen en
garneer met de achtergehouden
bessen en stuif er wat kaneelof kardemompoeder over.

te barbecueën of een lekker glas wijn
te drinken. Verder doe ik aan Zumba,
schilderen, fotografie, theater, en soms
een dagje achtbaan met het hele
gezin”, aldus Lily.

Lily Beelen met op de achtergrond haar wandelgroep
Lily Beelen is 41 jaar oud en gehuwd met Peter (45). Samen hebben
ze twee kinderen: Tim van 13 en Erik
die 10 jaar oud is. Lily is werkzaam als
meesterbinder (bloemiste) en werkt
parttime bij Berly-Fleur in Overloon.
In Horst verzorgt ze samen met José
Thielen workshops.
De Horsterse is een bezig bijtje
en voordat ze het weet zit de week

alweer helemaal vol gepland. “Ik kan
nogal moeilijk nee zeggen. Maar ik
hou van het verzinnen van nieuwe
creatieve ideeën voor workshops.
Verder maak ik af en toe een stevige
wandeling om lekker uit te waaien en
nieuwe energie op te doen. Ik verbaas
me iedere keer weer hoe mooi en
veranderlijk de natuur telkens is. Ik
hou ervan om samen met vrienden

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
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mensen, dat doet haar goed.
Op de vraag naar haar mooiste herinneringen zegt ze: “Ons trouwen op
het stadhuis in Venlo. We kwamen
naar buiten op het bordes en het was
die dag net Schinkenmèrt. We kregen
van iedereen een daverend applaus,
dat was heerlijk. Ook de geboorte van
onze kinderen was een onvergetelijk
mooie gebeurtenis. Een ander memorabel moment speelde afgelopen jaar,
toen was onze Erik jeugdboerebruidegom. Dat maakte de carnaval voor ons
gezin wel erg speciaal”, lacht Lily.
Het gezin heeft wel vakantieplannen maar waar de reis naartoe gaat
weet ze nog niet. “We genieten van
de cultuur van een land in combinatie
met ontspanning. We zijn er eerlijk
gezegd nog niet uit maar Italië trekt
mij wel, dus wie weet wordt het wel
Italië”, geeft ze aan. Volgens Lily
bestaat een ideale zomer vooral uit
lekker weer en met z’n allen genieten
van terrasjes, bos, zee en strand.
Maar zover is het nog niet. Eerst
voetbal kijken want Lily blijkt een
echte Oranjefan te zijn. “Dat klopt.
Een paar dagen geleden had ik nog
zo’n gekke Pletterpet op, dat zegt
genoeg lijkt mij. Het Oranjegevoel zit
helemaal in me. En natuurlijk gaat
Nederland het ver schoppen in ZuidAfrika; hoe kun je me zoiets vragen”,
zegt ze enigszins verongelijkt. De
tijd begint te dringen want het defilé
begint. Lily Beelen, een actieve, hartelijke en vooral ook aardige vrouw die
geniet van de dingen die ze doet. Het
applaus en de bloemen die deze middag uitgereikt worden aan de jeugdige
wandelaars komen ook haar toe.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Worst voor goed weer OLS

De zusters ván kloëster Grubbevôrs,
Kreege ván de schutters en groëte wôrs.
Ma da wál duchtig bei-je,
Um ’t waer te verdrei-je
Da ok nag en vàtje beer vur d’n dôrs!

In the picture deze week:
De échte Limburgse
SCHUTTERSVLAAI

NU  2,00
KORTING!

FOCACCIA volgens
Italiaans recept met
lekkere verse kruiden

 2,05

NOTENSTOKJE
ambachtelijk en rijk gevuld!  1,00

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
24 juni 2010
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Een aangenaam
zomerseizoen voor iedereen!
Afspraken rondom Kasteelse Bossen en zwemvijver

De zomermaanden staan weer voor de deur waardoor de Kasteelse Bossen, met name het
strandbad, regelmatig bezocht zullen worden. Om mogelijke onveilige situaties en overlast
te voorkomen zijn er de afgelopen jaren in samenspraak met de terreinbeheerder, de politie
en de gemeente speciale maatregelen getroffen. Ter voorkoming van onduidelijkheden zijn
de regels hieronder opgesomd.

Mag ik even een maatje meten
in uw tuin?
Deze vraag kan de komende tijd aan u gesteld worden als u in de gemeente Horst aan de Maas
woont. In deze en enkele omringende gemeenten vindt een zogenaamde bijhoudingsronde
plaats voor de GBKN.
De Grootschalige Basis Kaart Nederland
(GBKN) is de meest gedetailleerde topogra
fische basiskaart van heel Nederland. De
eerste aanzet voor deze kaart is vastgelegd
in een Koninklijk Besluit in 1975. Het idee
erachter is dat er één Basiskaart beschikbaar
is die door meerdere partijen gebruikt wordt
om hun eigen beheerszaken op uit te voeren
(leidingen, grenzen, uitbreidingsplannen,
enz.). Dit kunnen nutsbedrijven, Kadaster,
Waterschappen en gemeenten zijn. In
NoordBrabant en Limburg wordt deze kaart
gemaakt en bijgehouden door de Stichting
GBKNZuid.
Op dit moment vindt een bijhoudingsronde
plaats in uw gemeente. Dit betekent dat door
middel van landmetingen informatie aan
de kaart wordt toegevoegd. Deze metingen
zijn uitbesteed aan een Ingenieursbureau.
In uw gemeente is dat het bureau: ARCADIS
Nederland B.V. Arcadis maakt gebruik van
onderaannemers. Dit is in onze gemeentes

onderaannemer Kempkes Landmeten uit
Elst.
De metingen kunnen niet altijd op openbaar
terrein plaatsvinden en soms is het nodig om
metingen te doen op uw terrein. De mede
werker van het Ingenieursbureau zal aan u
toestemming vragen wanneer een meting in
uw tuin gewenst is. Graag wil de Stichting
GBKNZuid uw medewerking hiervoor vragen.
De medewerkers van het Ingenieursbureau
kunnen zich desgewenst aan u legitimeren.
De bijhoudingsronde vindt plaats in 2010
maar ook daarna zal het b ureau de verande
ringen blijven opmeten.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over de GBKN dan
kunt u via Internet de site van het Stichting
GBKNZuid raadplegen. Het adres is: www.
GBKNZuid.nl. Ook kunt desgewenst uw
eventuele vragen direct stellen aan GBKN
Zuid op telefoonnummer 0495453515.

Foto: Brendan v.d. Beuken

1. Tussen 23.00 uur 07.00 geldt een toe
gangsverbod voor het hele gebied.
2. Het gebied is verboden voor gemotoriseerd
verkeer, met uitzondering van de parkeer
plaatsen.
3. Het is verboden vuur te maken of te bar
becueën.
4. Binnen het gebied is gebruik van alcohol
verboden, met uitzondering van de ope
ningstijden van het strandbad.
5. Honden mogen zich niet op het strand, de
ligweide of in het zwemwater bevinden.
6. Het is verboden geluidsoverlast te veroor
zaken.
7. Vervuiling c.q. het willekeurig deponeren
van afval (anders dan in de afvalbakken) is
niet toegestaan.
8. Fietsen dienen op aanwijzing van de
strandbadbeheerder op de daarvoor be
stemde plaats te worden gestald.
9. De beheerder van het strandbad is gerech
tigd een strandverbod op te leggen.
10.Zwemmen is alleen toegestaan binnen de
drijﬂijnen én als de servicewagen (toezichthouder) aanwezig is.
De genoemde regels zijn van toepassing
op het gebied rondom het standbad én de
visvijver. (zie foto)

Handhaving
De terreinbeheerder is als toezichthouder
verantwoordelijk voor het goede verloop van
alles wat met het zwemmen te maken heeft.
De politie zal naast de reguliere surveil
lance ook dit jaar tijdens de zomermaanden
extra surveilleren in de Kasteelse Bossen.
De gemeente zorgt voor toezicht door de
gemeentelijke handhaver. Ook deze heeft op
sporingsbevoegdheid en kan dus waar nodig
verbaliserend optreden.

Foto
van de
week!

Extra aandacht
Er zal dit jaar extra aandacht zijn voor de
aanwezigheid van honden op het strand, de
ligweide en in het zwemwater. Indien op de
genoemde plaatsen honden worden aan
getroffen zal er altijd verbaliserend worden
opgetreden.
Het tweede punt van aandacht voor onze
handhavers is het ‘parkeren in de berm’.
Op drukke dagen komt de bereikbaarheid van
het gebied voor hulpdiensten in gevaar door
foutief geparkeerde auto’s. Alle bezoekers
worden verzocht hun auto’s uitsluitend op
de daarvoor bestemde parkeerplaatsen te
parkeren.

Oranjegevoel in Horst aan de Maas;
ook gemeenschappelijk!

Wegenonderhoud 2010
Vanaf 21 juni tot begin september wordt, in opdracht van de gemeente, door aannemer Janssen de
Jong Infra B.V. uit Horst, groot onderhoud gepleegd aan een groot aantal wegen in de dorpen en
het buitengebied van America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Evertsoord, Lottum, Hegelsom,
Horst, Griendtsveen, Grubbenvorst, Melderslo, Meterik, Meerlo, Kronenberg, Sevenum, Swolgen,
Tienray. De werkzaamheden bestaan uit reparatie/overlagen van asfaltwegen (geheel of plaatselijk).
Omleidingen worden ter plaatse aangegeven.
Er wordt alles aan gedaan om het ongemak tot een
minimum te beperken, maar het is onvermijdelijk
dat tijdens de uitvoering van dit onderhoud enige
overlast ontstaat. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Door onvoorziene omstandigheden zoals het weer,
kan de start en duur van uitvoering wijzigen.
De woningen/bedrijven blijven zoveel mogelijk
bereikbaar. De aanwonenden worden door
de aannemer nog nader geïnformeerd (i.v.m.
tijdelijk verplaatsen van auto’s).

Hydro-riding
Fiets je ﬁt in het water!
Hydroriding is de watervariant van het be
kende spinning in de sportschool.
Tijdens deze training zit men ongeveer tot
het middel in het water op een zogenaamde
hydrorider.
Op afwisselende muziek worden behalve
de benen ook de armen, schouders en
buikspieren getraind. Door de weerstand van
het water worden de spieren extra belast
terwijl de kans op blessures klein is. De les
is opgebouwd uit o.a. een warmingup, een
gedeelte met tempowisselingen, oefeningen
rond de fiets en een cooling-down.

Voor algemene vragen over de werkzaamheden
kunt u contact opnemen met de R. Kersten van
team IBOR, bereikbaar via telefoonnummer 077 –
477 94 96.
Voor vragen over de uitvoering van de werkzaam
heden kunt u contact opnemen met de opzichter
van de gemeente, de heer Th. van Gend, bereik
baar op telefoonnummer 06  52304343.
Meer detailinformatie over de uit te voeren werk
zaamheden kunt u vinden op de gemeentelijke
website : www.horstaandemaas.nl

Doel
• Verbeteren van het uithoudingsvermogen.
• Spierversteviging.
• Hoge calorieverbranding.
Wij bieden
• Een gevarieerd aanbod van fiets- en bewegingsvormen door professionele instructeurs.
• Elke cursus nieuwe oefeningen op andere
muziek.
• Een les van ¾ uur waarvan de eerste 5 minuten de fietsen worden geplaatst en afgesteld,
35 minuten les en de laatste 5 minuten zijn
om de fietsen weer uit het water te halen.
Voor verdere informatie kunt u altijd langs
komen of even bellen: 077 – 477 97 25.

De leden van de gemeenteraad van de
nieuwe gemeente Horst aan de Maas zijn
nu enkele maanden ofﬁcieel aan het werk.
In deze rubriek stellen wij deze leden
graag aan u voor.

Richard van der Weegen
Petra Leijssen-Versteegen

Aanvraag lichte bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om lichte
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het plaatsen van een terrasoverkapping op
het perceel gelegen aan de Schoolstraat 59
te Horst, ingekomen d.d. 16 juni 2010.
• Het oprichten van een terrasoverkapping
op het perceel gelegen aan de Ericaplein
94 te Grubbenvorst, ingekomen d.d. 16
juni 2010.
• Het plaatsen van een berging met carport
op het perceel gelegen aan de Bosweg 16 te
Swolgen, ingekomen d.d. 17 juni 2010.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren
worden ingediend.
Aanvraag reguliere bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om reguliere bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het oprichten van een woning en verbouwen bestaande bijgebouwen op het perceel
gelegen aan de Americaanseweg 117 te
Horst, ingekomen d.d. 11 juni 2010.
• Het vernieuwen van een stalling op het
perceel gelegen aan de Grubbenvorsterweg
21 te Lottum, ingekomen d.d. 17 juni
2010.

Aanvraag sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag sloopvergunning is ingekomen voor:
• Het slopen van een woning en dak met
topgevels van garage op het perceel
gelegen aan de Americaanseweg 117 te
Meterik, ingekomen d.d. 14 juni 2010.

Wekelijks maakt u kennis met enkele
gemeenteraadsleden. U ziet het gezicht,
u leest welke partij hij of zij vertegenwoordigt en aan de hand van een tekst volgt
een korte introductie.

RAADSLID PvdA-PK

Bouwvergunningen

Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren
worden ingediend.

Wie zijn wij?

RAADSLID CDA

Bekendmakingen

NAAM: Richard van der Weegen
WOONPLAATS: Grubbenvorst
PARTIJ: PvdAPK
EMAIL: r.vanderweegen@horstaandemaas.nl
DAAR GA IK VOOR: Duidelijk Duurzaam
Diepgang. Dat is mijn politiek. Een Horst aan
de Maas waar iedereen meetelt en meedoet.
Een gemeente waar het prima wonen en wer
ken is. Een Horst aan de Maas waar toeristen
graag terugkomen. Een gemeente met ambities
en lef. Een gemeente waar we zuinig zijn op en
verantwoord omgaan met onze (open)ruimte,
milieu en volksgezondheid. Horst aan de Maas:
gewoon de beste gemeente van Nederland!
Dat is waar ik ook de komende jaren voor ga
en sta. Samen met u. Wilt u iets bespreken
of heeft u een goed idee? Laat het me weten.
Ik kom graag bij u langs: r.vanderweegen@
horstaandemaas.nl of 06 41270537.
PvdAPK, Duidelijk Diepere Politiek!
NAAM: Petra LeijssenVersteegen
WOONPLAATS: Horst
PARTIJ: CDA
EMAIL: p.leijssen@horstaandemaas.nl
DAAR GA IK VOOR: Mijn aandacht gaat uit
naar het kind en het gezin. Goede scholen
en kinderopvang. Goede, passende ontwik
kelingsmogelijkheden voor alle kinderen op
het gebied van onderwijs, sport, muziek en
creativiteit.
Kijken waar mensen eigen verantwoordelijk
heid kunnen dragen. Ondernemers stimuleren.
Maar ik wil me zeker ook sterk maken voor
goede (zorg) voorzieningen voor mensen die
meer steun van de gemeente nodig hebben.
Samen van onze nieuwe gemeente een plek
maken waar iedereen zich thuis voelt!

Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren
worden ingediend.
Verleende bouwvergunning met
ontheffing
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend met toepassing van een
ontheffing:
• Het vergroten/verbouwen van een woning
op het perceel gelegen aan de Wouterstraat
52 te America.
Bovengenoemde vergunning is verstuurd op
17 juni 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit
besluit is betrokken kan een beroepschrift
indienen binnen zes weken na de dag van
verzending van de betreffende bouwvergunning met ontheffing bij de Rechtbank
Roermond (sector bestuursrecht, Postbus
950, 6040 AZ Roermond). Deze mogelijkheid staat alleen op voor belanghebbenden:
- die zienswijzen hebben ingebracht tegen
het ontwerpbesluit;
- die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs
niet tot het inbrengen van zienswijzen in
staat zijn geweest.
Een beroepschrift schorst de werking van
de bouwvergunning met ontheffing niet. De
indiener van een beroepschrift kan tevens
de voorzieningenrechter bij de Rechtbank
Roermond (sector bestuursrecht, Postbus
950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Aan het indienen van
een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.
Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas

maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend:
Reguliere bouwvergunning
• Het renoveren van een loods op het perceel
gelegen aan de Hoebertweg 4 te America.
• Het oprichten van een rundveestal op het
perceel gelegen aan de Zwarte Plakweg 86
te America.
• Het plaatsen van een 2-tal bruggen
(tijdelijk) op het perceel gelegen aan De
Bisweide te Grubbenvorst.
• Het oprichten van een tuinhuis/carport op
het perceel gelegen aan de Lottumseweg 61
te Grubbenvorst.
• Het vernieuwen van de bestaande stenen
entreetrap, op het perceel gelegen aan de
Dorpstraat 14 te Grubbenvorst.
• Het oprichten van een bouwwerk (bedieningsgebouw t.b.v. de TenneT installaties)
op het perceel gelegen aan de Hogeweg 13
te Melderslo.
• Het veranderen van een trainingsmolen op
het perceel gelegen aan de Boabelweg 10 te
Swolgen.
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 24 juni 2010.
Reguliere bouwvergunning 1e fase
• Het oprichten van een stal op het perceel
gelegen aan de Hulsweg 3 te Swolgen.
Lichte bouwvergunning
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op juni 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een
besluit is betrokken kan ingevolge de
Algemene Wet Bestuursrecht daartegen bij
Burgemeester en Wethouders van Horst een
bezwaarschrift indienen binnen zes weken
na de dag van verzending van de betreffende
vergunning. Een bezwaarschrift schorst
de werking van de vergunning niet. De
indiener van een bezwaarschrift kan tevens
de voorzieningenrechter bij de Rechtbank
Roermond (sector bestuursrecht, Postbus
950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Aan het indienen van
een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.
Verleende sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende sloopvergunning is verleend:
• Het slopen van asbesthoudende onderdelen van een basisschool op het perceel
gelegen aan de Mgr Jenneskenskensstraat
13 te Meerlo.
• Het slopen van een betonnen mestsilo op
het perceel gelegen aan de Horsterweg 66
te Grubbenvorst.
• Het slopen van dakplaten berging en stallingsruimte op het perceel gelegen aan de
Venrayseweg 86 te Horst.
• Het slopen van asbesthoudende platen van
schuur/hondenhok op het perceel gelegen
aan de Dorpbroekstraat 1 te Meerlo.
• Het slopen van asbesthoudende materialen
van een bedrijfsloods op het perceel gelegen aan de Dorperpeelweg 15 te America.
Deze sloopvergunning is verstuurd op
17 juni 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een
besluit is betrokken kan ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht daartegen bij
het College van burgemeester en wethouders
van Horst aan de Maas een bezwaarschrift
indienen, binnen zes weken na de dag van
verzending van de betreffende sloopvergunning. Een bezwaarschrift schorst de werking
van de vergunning niet. De indiener van
een bezwaarschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond
(Sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040
AZ Roermond) verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat
vereist. Aan het indienen van een dergelijk
verzoek zijn kosten verbonden.

Subsidies energiebesparing
en woningisolatie
Over de sloopvergunning kunt u inlichtingen inwinnen bij de afdeling
Vergunningen.

De gemeente krijgt regelmatig vragen over welke subsidies er zijn voor energiebesparing in
huis. Daarom hierbij een overzicht van de mogelijkheden. Dit overzicht verwijst naar verschillende websites, waar u uitgebreide informatie vindt.

Horst, 24 juni 2010.

Isolatie van gevel, muur of dak van de woning
Voor het beter isoleren van uw woning is er
geen subsidie, maar u kunt profiteren van
een verlaagd btwtarief: 6% in plaats van
19%. Deze regeling geldt voor woningen
van minstens twee jaar oud. Het gaat daarbij
om het btw tarief voor arbeid en (in beperkte
mate) voor materialen. Zie de website www.
meermetminder.nl voor meer informatie en
rekenvoorbeelden. Het bedrijf dat de werkzaam
heden uitvoert, verwerkt het lage btwtarief direct
in de factuur, zodat u minder betaalt.

Stimuleringspremie voor energiebeparende
maatregelen
Tot voor kort was er een stimuleringspremie van
€ 300, tot € 750, voor woningeigenaren die
een maatwerkadvies hadden laten opstellen en
de maatregelen daaruit ook gingen uitvoeren.
Helaas is het beschikbare budget voor deze
stimuleringspremie per 17 mei 2010 uitgeput.
Dit betekent dat u hiervan geen gebruik
meer kunt maken. Meer informatie over de
stimuleringspremie is te vinden op www.
meermetminder.nl.

Dubbelglas (isolatieglas)
Gaat u in uw woning de ramen vervangen?
Dan kunt u gebruik maken van de tijdelijke
subsidieregeling voor isolatieglas. Per vierkante
meter isolatieglas krijgt u een korting van € 35.
Deze regeling geldt voor eigenaarbewoners
van woningen die voor 1995 zijn gebouwd. Het
werkt via een waardebon, die u via de www.
meermetminder.nl kunt aanvragen. Op deze
website staat ook meer informatie en de
voorwaarden. U kunt een waardebon aanvragen
tot 31 december 2010, maar de regeling kan
eerder stoppen als de subsidiepot van € 45
miljoen leeg is.

Lagere rente voor energiebesparende
maatregelen
Huiseigenaren die hun woning willen renoveren
om deze energiezuiniger te maken, kunnen bij
hun bank een groene (goedkopere) hypotheek
aanvragen. Omdat de rijksoverheid garant
staat voor de lening, kunt u profiteren van een
rentekorting van ongeveer 1%. Deze regeling
heet het Energiebesparingskrediet. Voor meer
informatie: zie www.meermetminder.nl.

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

Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en) /
ontheffing(en)
De volgende aanvrage(n) evenementenvergunning zijn ontvangen:
Evenementenvergunningen
• OJC Walhalla voor het organiseren van
een tuinfeest op zaterdag 17 juli 2010
op het terrein nabij STG Jeugdcentrum
Sevenum.
• Jeugdvereniging Joho voor het organiseren van een activiteitendag voor kinderen
op vrijdag 16 juli 2010 op een gedeelte van
de Gastendonckstraat te Horst.
• Buurtvereniging Zonnedauw voor het
organiseren van een straatfeest op 17
juli 2010 op de groenstrook tegenover
Zonnedauw 7 en 9 te Sevenum.
• RKSV Wittenhorst voor het organiseren van Panna Straatvoetbaltoernooi
voor jeugd op 11 juli 2010 op het
Wilhelminaplein te Horst.
• Stg. Voortzetting Oogstcorso Kronenberg
voor het organiseren van Zomerfeest
Kronenberg op 19, 20, 21 en 22 augustus
2010 te Kronenberg.
• Opel Power Nederland voor het organiseren van een Meeting op 20, 21 en 22
augustus 2010 op het terrein nabij manege
D’n Umswing te Kronenberg.
• Klassiek op Locatie voor het organiseren
van muziekshow op 4 juli 2010 op het
Wilhelminaplein te Horst.
Mededeling knalapparatuur
Op 14 juni 2010 is een mededeling knalapparatuur ontvangen van Maatschap GeurtsFleuren uit America voor de navolgende
locaties:
• Diverse percelen aan de Dorperpeelweg in
America.

Bekendmaking vaststelling Controleverordening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas maken bekend
dat de raad van de gemeente Horst aan de
Maas in zijn vergadering van 8 juni 2010
de Controleverordening artikel 213 van de
Gemeentewet heeft vastgesteld. Deze verordening regelt de controle op het financieel
beheer en de inrichting van de financiële
organisatie van de gemeente Horst aan de
Maas.
Deze verordening treedt in werking op de
dag na die van de bekendmaking ervan en
heeft terugwerkende kracht tot 1 januari
2010, met dien verstande dat zij van toepassing is op de accountantscontrole van de
jaarrekening (en deelverantwoordingen) van
het verslagjaar 2010 en later.
De controleverordening is gratis ter inzage
bij het cluster interne controle van de gemeente Horst aan de Maas, Wilhelminaplein
6 in Horst. Een ieder kan hier op verzoek, tegen betaling van leges, ook een afschrift krijgen van deze verordening. De verordening is
ook gratis te downloaden van de website van
de gemeente www.horstaandemaas.nl.

Zonneboilers, warmtepompen en HReverwarmingsketel
Tot eind 2011 loopt de subsidieregeling
“Duurzame Warmte”. Deze is interessant als u
een zonneboiler, een warmtepomp of een HRe
ketel in uw bestaande woning wilt plaatsen. Om
de aanschaf van lucht/waterwarmtepompen
aantrekkelijker te maken, is het subsidiebedrag
per 19 mei 2010 verhoogd van €1.000, naar
€2.000, per apparaat. Meer informatie via www.
senternovem.nl/duurzamewarmte
Zonnepanelen voor electriciteitsopwekking
Landelijk was er in 2010 één subsidieregeling
voor zonnepanelen: de SDE (“Stimulering
Duurzame Energieproduktie”). Deze is dit
jaar op 1 maart opengesteld en was net als
in voorgaande jaren op de eerste dag al
overtekend. Het budget voor 2010 is dus op. Er
is op dit moment geen andere subsidieregeling
voor zonnepanelen waar inwoners van Horst aan
de Maas gebruik van kunnen maken. Het is nog
niet bekend of er in 2011 weer een nieuwe SDE
subsidieronde komt. Via www.senternovem.
nl/sde/ kunt u zich abonneren op de SDE
nieuwsbrief voor het laatste nieuws.
Persoonlijk advies over energiebesparing in
uw woning
U wilt uw woning energiezuiniger maken, maar
u weet niet hoe? Dan kunt u met subsidie een
maatwerkadvies laten uitvoeren. De kosten van
de adviseur worden tot € 200 gesubsidieerd via
de regeling “maatwerkadvies energiebesparing”.
Gemiddeld liggen de kosten voor een
maatwerkadvies tussen de € 200 en € 350.
Het kan lonen om bij verschillende adviseurs
een offerte op te vragen. Een adviseur bekijkt
uw woning en stelt een helder rapport op
met daarin de mogelijke energiebesparende
maatregelen, de investeringen die nodig
zijn en de besparing die het oplevert op uw
energierekening. Deze subsidie loopt tot en
met december 2010, of tot het moment dat de
subsidiepot leeg is. Voor meer informatie zie
www.meermetminder.nl.

Horst, 24 juni 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Wilt u geen maatwerkadvies, maar alleen meer
informatie over de kosten en terugverdientijden
van diverse maatregelen? Kijk dan op www.
milieucentraal.nl bij het onderwerp “isoleren en
beparen”.

Door een Energiebesparingskrediet te
combineren met de Regeling Groenprojecten
kan het rentepercentage nog meer omlaag.
Zo kunt u nog voordeliger een lening afsluiten
voor zonnepanelen, zonnecollectoren,
warmtepompen of voor een verbetering van
het energielabel van uw woning met 4 of
5 sprongen. De rentekorting is afhankelijk
van uw bank of kredietverstrekker, maar
bedraagt ongeveer 1,5%. Dit is een wat
ingewikkelder regeling. Voor meer informatie
zie: www.senternovem.nl/groenbeleggen/
projectcategorieen/woningverbetering.asp
Horst aan de Maas doet NIET mee aan de 2e
Limburgse Energie Subsidie (LES2)
In 2008 hebben de drie fusiegemeenten
meegedaan aan de regeling “Limburgse
Energiesubsidie”, kortweg de “LES
regeling”. Er was subsidie voor onder andere
woningisolatie en zonnepanelen. Deze regeling
is in 2009 afgelopen. In maart 2010 is een deel
van de Limburgse gemeenten gestart met een
vervolg op de LESregeling. Per 1 oktober 2010
komen daar mogelijk nog enkele gemeenten
bij. De gemeente Horst aan de Maas doet niet
mee aan de LES2regeling en zal ook per 1
oktober 2010 niet alsnog mee gaan doen. De
reden is dat de gemeente voor deelname een
aanzienlijke eigen bijdrage moet betalen. Omdat
de gemeente moet bezuinigen is hiervoor geen
geld beschikbaar gesteld.
Kortom: op dit moment is er geen gemeentelijke
of provinciale subsidie voor energiebesparende
maatregelen waar inwoners van Horst aan de
Maas gebruik van kunnen maken. Maar u kunt
wel profiteren van de landelijke regelingen die
hiervoor zijn genoemd. En… een investering in
energiebesparing verdient zichzelf terug!

Welk afval wordt
de komende tijd
opgehaald?
Vrijdag 25 juni
• Inzameling restafval America en
Griendtsveen
Zaterdag 26 juni
• Inzameling oud papier Horst-Noord, Lottum,
Meerlo, Meterik, Swolgen en Tienray
• Inzameling oude metalen Horst-Noord
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Maandag 28 juni
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom en
Horst (Kapellerhof)
Dinsdag 29 juni
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de
Riet) en Meterik
Woensdag 30 juni
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen en Tienray
• Inzameling GFT-afval Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum
Donderdag 1 juli
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 2 juli
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling oud papier Grubbenvorst
(in Grubbenvorst wordt oud papier op
vrijdag ingezameld van 11.00 uur tot 18.00
uur)
Zaterdag 3 juli
• Inzameling oud papier Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst
• KCA gemeentewerken 10.00-14.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
(in Grubbenvorst wordt oud papier op
zaterdag ingezameld van 09.00 uur tot
12.00 uur)
Afvalcontainers
De afvalcontainers dienen uiterlijk 07.00 uur
aan de openbare weg te staan.
Inzameling tuinafval
Iedere zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur
kan er door inwoners van de voormalige
gemeente Horst aan de Maas tuinafval
gebracht worden naar gemeentewerken,
Americaanseweg 43.
Het tuinafval dient zelf afgeladen te
worden, denk eraan het benodigde
gereedschap daarvoor ook zelf mee te
brengen.
De burgers van de voormalige gemeente
Sevenum en Meerlo, Tienray en Swolgen
kunnen hun tuinafval brengen naar het
milieustation in Venlo, respectievelijk Venray.
Zie hiervoor de informatie in de gemeentegids
op blz. 23 tot en met 33.
Inzameling klein gevaarlijk afval (kga)
Iedere eerste en derde zaterdag van de
maand van 10.00 tot 14.00 uur kan er door
inwoners van de voormalige gemeente
Horst aan de Maas klein gevaarlijk afval ge
bracht worden naar de chemokar bij gemeen
tewerken.
De burgers van de voormalige gemeente
Sevenum en Meerlo, Tienray en Swolgen
kunnen hun kga brengen naar het milieu
station in Venlo, respectievelijk Venray.
Zie hiervoor de informatie in de gemeentegids
op blz. 23 tot en met 33.
Om voor burgers van de voormalige gemeen
te Horst aan de Maas te kunnen zien onder
welke afvalroute u valt kunt u de kalender
2010 raadplegen (zie stratenregister).
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of raad
pleeg: www.horstaandemaas.nl.

Raadsvergadering
Op dinsdag 29 juni 2010 is er een openbare raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis van Horst aan de Maas. De vergadering begint om 20.00 uur en de volgende punten staan
op de agenda:
Burgerpodium
Volgens het reglement van orde kunnen de
aanwezigen het woord voeren of een presentatie
houden over al of niet op de agenda vermelde
onderwerpen. Wilt u gebruik maken van het
burgerpodium, neem dan vóór de vergadering
contact op met de griffier, de heer R. Poels,
tel: 077 – 477 97 70 of 06  51852891 of email:
griffier@horst.nl.
Spreekrecht raadsleden
De leden van de raad kunnen alleen het woord
voeren over onderwerpen die niet op de agenda
staan.
a) Beantwoording van schriftelijke raadsvragen.
b) (Actieve) Informatie vanuit het college.
Ingekomen / ter inzage liggende stukken
Het presidium stelt de raad voor de ingekomen en
de ter inzage liggende stukken af te werken zoals
per ingekomen stuk afzonderlijk wordt voorgesteld.
Notulen raadsvergaderingen 8 juni 2010
Het presidium stelt de raad voor het verslag vast te
stellen conform het toegezonden concept.
Onttrekken van bospad aan het openbare verkeer
Er is een verzoek ontvangen, om een bospad
langs een woning aan de Meerlosebaan 10 in
Grubbenvorst, aan te kopen. Het pad heeft een
openbare functie en moet  in verband met de
verkoop  worden onttrokken aan het openbare
verkeer.
Hoofdlijnennota harmonisatie subsidies
Door de herindeling moet de gemeente Horst aan
de Maas binnen 2 jaar de subsidieverordeningen
harmoniseren. Doel van de “Hoofdlijnennota har
monisatie subsidies” is het uitzetten van een aantal
hoofdlijnen voor de harmonisatie van subsidies en
de nieuwe subsidieverordening.
Jaarrekening 2009 van de voormalige
gemeente Sevenum
Door de herindeling moet de gemeenteraad van

Bekendmaking beschikking milieuvergunning in het kader van de Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag om milieuvergunning binnengekomen. Zij
verlenen deze milieuvergunning. In het belang
van de bescherming van het milieu zijn aan de
beschikking voorschriften verbonden. Het betreft
de volgende beschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: Varkensfokkerij
Aanvrager:
Mts. Hendrikx-v/d Laak
Adres inrichting:
Losbaan 9999
Datum aanvraag:
3 maart 2010
Betreft:
WM milieuvergunning
8.1 veranderingsvergunning
de huidige gemeente Horst aan de Maas de jaar
rekening 2009 van het bestuur van de voormalige
gemeente Sevenum vaststellen.
Jaarrekening 2009 van de voormalige
gemeente Horst aan de Maas
Door de herindeling moet de gemeenteraad van
de huidige gemeente Horst aan de Maas de jaar
rekening 2009 van het bestuur van de voormalige
gemeente Horst aan de Maas vaststellen.
Benoemen leden van de
Rekenkamercommissie Horst aan de Maas
Door de herindeling moet de raad ook een nieuwe
rekenkamercommissie instellen. De rekenkamer
commissie controleert het gemeentelijke beleid op
doeltreffendheid en doelmatigheid.
Welkom
Wilt u ‘live’ horen hoe de gemeenteraad beslist?
Kom dan luisteren op dinsdag 29 juni 2010 vanaf
20.00 uur. U bent van harte welkom!
De gemeenteraad wordt live uitgezonden via:
www.horstaandemaas.nl.
Meer informatie
De agenda en voorstellen van deze vergadering
kunt u inzien in de informatiehoek van het ge
meentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk op
www.horstaandemaas.nl.

Ophalen oud papier Gasthuisstraat
Afgelopen vrijdag is de Gasthuisstraat vergeten bij de inzameling van oud papier, hier zal op
zaterdag 26 juni alsnog oud papier worden ingezameld.

Verkeersmaatregelen Kinder OLS
vrijdag 25 juni
Van vrijdag 25 juni tot en met zaterdag 10 juli wordt in Grubbenvorst het Oud Limburgse
Schuttersfeest (OLS) georganiseerd. In deze rubriek willen wij u informeren over een aantal
zaken die voor u van belang kunnen zijn, zoals afsluitingen van wegen, parkeerverboden en andere veiligheidsmaatregelen die genomen worden. Deze week aandacht voor de verkeersmaatregelen rond het Kinder OLS op vrijdag 25 juni a.s.
Algemeen
Feestterrein
De festiviteiten van het OLS zullen gehouden
worden op de feestweide welke gelegen is
ten zuiden van de Californischeweg tussen
de Brandakkerweg en de Kromboschweg. Op
dit feestterrein zullen de feesttenten worden
geplaatst en vinden de schietwedstrijden plaats.
Het feestterrein zal worden omheind.
Optochtroute
De optochtroute van het KinderOLS op 25 juni
is als volgt:
Brandakkerweg – Burgemeester van
Kempenstraat – Burgemeester van Leentstraat
– Leliestraat – De Bisweide.
Verkeer
Om de OLS festiviteiten in goede banen te
leiden wordt een uitgebreid pakket aan tijdelijke
verkeersmaatregelen getroffen. Ten behoeve
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van het KinderOLS op 25 juni zal de optocht
route van het Kinder OLS afgesloten worden
voor alle verkeer. Deze afsluiting zal duren van
09.00 uur tot 13.00 uur.
Kinder OLS d.d. 25 juni 2010:
Afsluiting optochtroute van 10.00 uur tot ca
13.00 uur door plaatsen afzettingen op de
volgende locaties:
• De Bisweide (t.h.v. Spoorstraat)
• Burgemeester van Kempenstraat (t.h.v
Brandakkerweg)
• Tuinhaversveld (t.h.v. Land van Kessel)
• Middelreuvelt (t.h.v. huisnr 11)
• Burgemeester van Kempenstraat (t.h.v.
Baersdoncklaan)
• Leliestraat (t.h.v. Burgemeester van
Leentstraat  basisschool)
• Burgemeester van Leentstraat (t.h.v.
Leliestraat  basisschool)
• Maricollenweg (t.h.v. Leliestraat)

Parkeergarage 25 juni gesloten
In verband met onderhoudswerkzaamheden is de parkeergarage aan de Groenewoudstraat
op vrijdag 25 juni de hele dag gesloten.

Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 25 juni 2010 tot en met
5 augustus 2010. U kunt de betreffende stukken
inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in Horst. De
openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk
aan de openingstijden van het gemeentehuis:
maandag van 8.00 tot 19.00 uur en dinsdag tot
en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor
meer informatie of wanneer u de stukken op
een ander tijdstip wilt inzien, kunt u het beste
contact opnemen met de heer J. Huijs van team
Vergunningen tel. 077 – 477 97 77.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de inzage
termijn een beroepschrift indienen tegen deze
beschikking. Een belanghebbende kan geen
beroep instellen, indien hem redelijkerwijs kan
worden verweten dat hij geen zienswijzen naar
voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking. De milieuvergunning treedt in werking
na aﬂoop van de beroepstermijn. Dit geldt niet
wanneer iemand in de beroepstermijn beroep
instelt en tevens vraagt om een voorlopige
voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige
voorziening kunt u indienen wanneer u beroep
heeft ingesteld. Voorwaarde voor het toekennen van een verzoek om voorlopige voorziening
is dat er sprake is van ‘onverwijlde spoed’. Dit
wil zeggen dat de situatie niet toelaat dat kan
worden gewacht op de definitieve uitspraak op
het beroepschrift.
Als u beroep wilt instellen dan moet u het beroepschrift richten aan de Raad van State, Afdeling
bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA
‘s-Gravenhage. De voorlopige voorziening moet
u vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor het behandelen van het
beroep en het verzoek om voorlopige voorziening
zijn kosten verbonden. Voor verdere informatie
hierover kunt u terecht bij de Raad van State, tel.
(070) 4264251, www.raadvanstate.nl.
Openbare kennisgeving inzake hoofdstuk
7 van de Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken ingevolge artikel 7.20, lid 3 van de
Wet milieubeheer bekend dat door Heidehof
B.V.,aan de Cocq van Haeftenstraat 46 te Meerlo
een Milieueffectenrapportage is ingediend in
verband met het veranderen van zijn bestaande
legpluimveehouderij.
Inzage
Het Milieueffectrapport ligt ter inzage van 29
juni 2010 tot en met 9 augustus 2010. U kunt de
stukken tijdens de opstellingstijden inzien in het
gemeentehuis te Horst.
Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de zes weken dat het
Milieueffectrapport ter inzage ligt schriftelijk of
mondeling zijn zienswijze naar voren brengen.
De zienswijzen kunnen slechts betrekking hebben op het, mede gelet op het door de Commissie
voor de milieueffectrapportage uitgebracht
richtlijnenadvies inzake de inhoud van het milieueffectrapport, niet voldoen van het rapport aan
de bij of krachtens de artikelen 7.10 en 7.11 van
de Wet milieubeheer gestelde regels dan wel op
onjuistheden die het rapport bevat.
Uw schriftelijke zienswijze richt u aan burgemeester en wethouders van de Gemeente Horst
aan de Maas.
Voor het inbrengen van uw mondelinge ziens-

wijze kunt u contact opnemen met de afdeling Milieu, telefoon 077 – 477 95 67. Van uw
mondeling ingebrachte zienswijze maken wij een
verslag. Ingekomen brieven met zienswijzen en
verslagen van mondeling ingebrachte zienswijze
worden bij de andere stukken ter inzage gelegd.
Horst, 24 juni 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Wet ruimtelijke ordening
Ontwerpprojectbesluit ex art. 3.10 Wro en
ontwerpbouwvergunning 150 kV-station
aan de Horsterweg in Grubbenvorst
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend voornemens te zijn om een
projectbesluit ex artikel 3.10 Wet ruimtelijke
ordening te nemen en een bouwvergunning te
verlenen voor:
• Het oprichten van een 20 kV schakelstation
met twee trafo’s en een bedieningsruimte en
een openlucht schakelstation (150 kV) met
dienstengebouw, op de percelen kadastraal
bekend gemeente Grubbenvorst, sectie L, nummers 671 en 721, gelegen aan de Horsterweg
in Grubbenvorst (projectvestigingsgebied
Californië).
Ingevolge artikel 3.11 Wet ruimtelijke ordening
en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht
liggen de ontwerpprojectbesluiten en de ontwerpbouwvergunningen met de bijbehorende
stukken met ingang van 25 juni 2010, 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 14.0020.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag van
08.00-12.00 uur.
De ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken
zijn tevens vanaf 25 juni 2010 te raadplegen op
onze website (www.horstaandemaas.nl) en op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de periode van zes weken kunnen
met betrekking tot de ontwerpbesluiten tot het
buiten toepassing verklaren van het bestemmingsplan ‘Projectvestiging glastuinbouw
Californië’ middels het nemen van een projectbesluit en tegen de ontwerpbesluiten tot verlening
van bouwvergunning, mondeling of 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.
Ontwerpbesluit ontheffing artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening en ontwerpbesluit reguliere bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas zijn voornemens om met toepassing van
artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening (Wro)
ontheffing te verlenen van het bepaalde in het
bestemmingsplan “Buitengebied, deelgebied 3”,
voor het uitbreiden van een woonhuis op het adres
Horsterdijk 38, 5973 PP Lottum, kadastraal
bekend Grubbenvorst, sectie H, nummer 1.122.
De aanvraag om reguliere bouwvergunning
voldoet aan de criteria vermeld in artikel 4.1.1.,
lid 1, sub a Besluit ruimtelijke ordening (Bro) om
met toepassing van artikel 3.23 Wet ruimtelijke
ordening (Wro) ontheffing te kunnen verlenen.
Het ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing
en bouwvergunning en alle daarop betrekking
hebbende stukken ligt overeenkomstig afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met
ingang van 24 juni 2010 tot en met 4 augustus
2010 voor een ieder ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot
12.00 uur in de informatiehoek in het gemeentehuis van Horst aan de Maas, Wilhelminaplein
6 in Horst;

Werkzaamheden aan
het spoor
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Gedurende de ter inzage termijn van het
ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en
bouwvergunning kunnen belanghebbenden
zienswijzen kenbaar maken, (bij voorkeur)
schriftelijk aan burgemeester en wethouders
van Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5900 AA
Horst of mondeling bij het team Vergunningen.
Wijzigingsplan vergroten agrarisch bouwkavel Paterstraat 26b Evertsoord
Ontwerp-besluit wijzigingsplan art. 3.9 Wet
ruimtelijke ordening.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens
om een wijzigingsplan vast te stellen dat voorziet
in vergroting van het agrarisch bouwkavel aan de
Paterstraat 26b te Evertsoord.
Het wijzigingsplan maakt het mogelijk om een
varkensstal te bouwen.
Voor het wijzigingsplan is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld.
Het ontwerp-besluit tot vergroting van het agrarisch bouwkavel met ruimtelijke onderbouwing
ligt met ingang van 24 juni 2010 tot en met 4
augustus 2010 voor eenieder ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot
12.00 uur in de informatiehoek in het gemeentehuis van Horst aan de Maas, Wilhelminaplein
6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Gedurende de ter inzage termijn van het
ontwerp-besluit kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,
Postbus 6005, 5900 AA Horst of mondeling bij
het team Vergunningen. Hiervoor kan een telefonische afspraak worden gemaakt met de heer
P. Pesch, van het team Vergunningen, bereikbaar
van dinsdag tot en met vrijdag.
Vooraankondiging voorbereiding projectbesluit Maasbreeseweg 35 te Sevenum
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas geven op grond van artikel 1.3.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening kennis van haar
voornemen om een projectbesluit ex artikel 3.10
Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor:
• De bouw van een seniorenwoning, op het
perceel kadastraal bekend gemeente Sevenum,
sectie L, nummer 1708, plaatselijk bekend
Maasbreeseweg 35 in Sevenum.
Stukken met betrekking tot dit voornemen liggen
niet ter inzage. Evenmin kunnen tegen dit voornemen zienswijzen worden ingebracht.

plaatsvinden waarin ook bekend wordt gemaakt
wanneer en waar het ontwerp projectbesluit ter
inzage ligt, wie daartegen op welke wijze zienswijzen kan indienen en binnen welke termijn die
zienswijzen ingediend moeten worden.
Deze kennisgeving wordt tevens op de gemeentelijke website bekend gemaakt. (www.horstaandemaas.nl).
Ontheffing artikel 3.6 Wro en bouw
vergunning
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas hebben met toepassing van artikel 3.6, lid
1, sub c van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
ontheffing verleend van het bepaalde in het
bestemmingsplan ‘Buitengebied Deel III’. Dit
ten behoeve van de aanvraag om bouwvergunning voor het verbouwen van een berging tot een
vakantiewoning op het perceel kadastraal bekend
gemeente Horst, sectie H, nummer 727, plaatselijk bekend als Zwaanen Heike 12, Lottum.
De aanvraag om reguliere bouwvergunning,
tevens verzoek om ontheffing, voldoet aan het
bepaalde in artikel 10.5.4 van het bestemmingsplan “Buitengebied Deel III”. Met toepassing van
artikel 3.6, lid 1 sub c Wro kan ontheffing van het
bestemmingsplan worden verleend.
Het ontwerpbesluit tot verlening van de
ontheffing en bouwvergunning en alle daarop
betrekking hebbende stukken hebben overeenkomstig artikel 31.1 van het bestemmingsplan
‘Buitengebied Deel III’ en afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht met ingang van 6
mei 2010 tot en met 16 juni 2010 voor belanghebbenden ter inzage gelegen. Gedurende deze
termijn zijn geen zienswijzen ontvangen.
Het definitieve besluit tot ontheffing en bouwvergunning ligt ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur in de
informatiehoek in het gemeentehuis van Horst
aan de Maas, Wilhelminaplein 6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Indien een belanghebbende zich niet kan verenigen met bovengenoemde beslissing tot verlening
van binnenplanse ontheffing en tot verlening van
een bouwvergunning kan deze binnen 6 weken
na de dag van verzending van dit besluit een
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Roermond, sector bestuursrecht, Postbus
950, 6040 AZ Roermond. Enkel belanghebbenden die hun zienswijze hebben kenbaar gemaakt
of die aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn
geweest hun zienswijze kenbaar te maken kunnen beroep instellen.
Horst, 24 juni 2010.

Wij zijn voornemens om dit voornemen overeenkomstig afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht
juncto artikel 3.11 Wet ruimtelijke ordening
voor te bereiden. Dan zal een nieuwe publicatie

College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Van vrijdag 2 juli 23.45 uur tot en met maandag
5 juli 6.00 uur aanstaande werkt ProRail aan het
spoor tussen Eindhoven en Venlo. Ook in de
gemeente Horst aan de Maas vinden werkzaamheden plaats en kunt u overlast ondervinden.
Vernieuwingswerkzaamheden aan spoor en
overwegen
Tussen de overweg Ulfterhoek en de Heijnenstraat
wordt het spoor vernieuwd. Ook worden ter hoogte
van emplacement Horst twee wissels vernieuwd.
Er komen nieuwe spoorstaven en nieuwe dwarslig
gers (de bielzen waarop de spoorstaven rusten).
Na de werkzaamheden rijden de treinen weer
soepel en stiller over het spoor.
Vernieuwingswerkzaamheden aan spoor en
overwegen
Het overpad op station HorstSevenum wordt
vernieuwd. De sporen worden vervangen en de
bestrating wordt verbeterd. Ter hoogte van het
emplacement worden ook twee wissels vernieuwd.
Station afgesloten
In het weekend van 3 en 4 juli is het station in
verband met de werkzaamheden afgesloten. Er
stoppen dit weekend geen treinen op het station.
Gevolgen wegverkeer
In verband met de werkzaamheden zijn de
overweg Stationstraat en het overpad op station
HorstSevenum van vrijdag 2 juli 23.45 uur tot en
met maandag 5 juli 6.00 uur aanstaande geheel
afgesloten voor al het verkeer (ook voor voetgan
gers!). Er wordt een omleiding ingesteld.
Informatie
Deze werkzaamheden maken deel uit van een
groot onderhoudsproject tussen Eindhoven en
Venlo. Kijkt u voor meer informatie op www.prorail.
nl/onderhoudweek26.
Contact
Prorail is opdrachtgever voor deze werkzaamhe
den. Met vragen kunt u tijdens kantooruren contact
opnemen met de afdeling Publiekscontacten van
ProRail via 0900 7767245 (€ 0,20 per minuut).
Ook kunt u op www.prorail.nl/onderhoudweek26
een contactformulier invullen. Van vrijdag 2 juli
23.45 uur tot en met maandag 5 juli 6.00 uur is de
afdeling Publiekscontacten telefonisch bereikbaar.
Treinverkeer
De werkzaamheden hebben ook gevolgen voor
treinreizigers. Van vrijdag 2 juli 23.45 uur tot en met
maandag 5 juli 6.00 uur is er geen treinverkeer mo
gelijk tussen Eindhoven en Venlo. NS zet bussen
in. Reizigers kunnen voor meer informatie kijken op
www.ns.nl en teletekstpagina 754, of bellen naar
09009292 (€ 0,70 p.m.).

Zwembad de Berkel
Kranestraat 14, 5961 GZ Horst,
tel. 077  477 97 25
Roostervrij zwemmen
Dag/Tijd
Donderdag
18.3020.00
20.4521.30
Vrijdag
12.0013.30
18.3021.30

Zaterdag
14.0018.00
Zondag
11.0015.00
Maandag
09.3011.30
09.3010.15
11.0013.30
Dinsdag
09.4510.45
12.0013.30
13.3014.15
18.3020.00
Woensdag
07.3008.30
09.0009.45
12.0015.30

Bad

Beide baden
Zwangerschapszwemmen
Recreatiebad
Beide baden
Recreatiebad
Discozwemmen
van 19:00-21:00 uur
Beide baden

Beide baden

Recreatiebad
(baby/peuterzwemmen)
Wedstrijdbad
(trimzwemmen)
Wedstrijdbad en vanaf
11.30 uur ook recreatiebad
Beide baden
Beide baden
Trimzwemmen
Beide baden

Beide baden
Aquavaria
Beide baden

Tarieven: € 4,20 (3 t/m 12 jaar € 3,20, kinderen
t/m 2 jaar gratis).
Tip: als u een 10 badenkaart of 25 badenkaart
koopt bent u aanmerkelijk goedkoper uit. Zie
www.horstaandemaas.nl.
Hier vindt u ook meer informatie over de
mogelijkheden voor diverse doelgroepen
zoals Hydro Riding, Aquajoggen, Aquavaria,
zwemles voor volwassenen en kinderen,
Trimzwemmen, Zwangerschapszwemmen,
Baby/Peuterzwemmen, en Vrouwenzwemmen.
Iedere laatste vrijdag van de maand:
Discozwemmen van 19.00-21.00 uur.
Meer informatie: www.horstaandemaas.nl of
Lokale Omroep Reindonk teletextpagina 215.
Vanaf vrijdag 25 juni is ook de snoephoek weer geopend tijdens het recreatief
zwemmen.

Kortingsbonnen Kermis
Grubbenvorst en Hegelsom
Van 26 t/m 29 juni is er kermis in zowel Grubbenvorst als in Hegelsom. Om het extra leuk te maken
zijn er kortingsbonnen beschikbaar via de site www.kermiskorting.nl.

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

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

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

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

Plaatselijke Verordening (APV).
Telefonische bereikbaarheid tijdens kantooruren:
0478 -52 33 33 (gemeentehuis Venray).
Buiten kantooruren bij spoedgevallen: politie,
tel. 0900 -88 44. Postadres: Afdeling Veiligheid
en handhaving, p.a. gemeente Venray, Postbus
500, 5800 AM Venray.
E-mail: gemeente@venray.nl t.a.v. afdeling
Veiligheid en Handhaving.
Brandweer
Voor spoedmeldingen belt u het landelijke alarmnummer 1-1-2. Overige hulpaanvragen kunt u
melden aan de regionale alarmcentrale in Venlo
via tel. 077 - 356 56 56. Beide telefoonnummers
zijn 24 uur per dag bereikbaar.
Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdagen donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdagen donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
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GRATIS
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n TV vanaf € 399
bij aanschaf van ee

GRATIS
1400 TOEREN
WASAUTOMAAT

2x

Digitale scartaansluiting

START-UITSTEL

• SuperEco programma = tot 40%
zuiniger!
• 7 kilo inhoud = liefst 40% extra!
• Overzichtelijk Nederlands-talig
bedieningspaneel.
• Resttijd-indicatie en startuitstel =
ideaal voor nachtstroom.

= toekomstzeker

Waterbeveiliging

3

599
499

JAAR
GARANTIE

82 CM LCD BREEDBEELD TV
•
•
•
•

Ongekend scherpe en kleurrijke weergave.
Contrastverhouding 30.000:1 voor diepe, donkere tinten.
Geïntegreerd speaker systeem voor nóg slanker design.
2x HDMI aansluiting, Clear Voice II, energiezuinig.

399

GRATIS

399

7 kilo =

40% extra GRATIS

1400
TOEREN

320 GB
4 GB

GRATIS

.

L
23
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HARDE SCHIJF

107
CM
Digitale scartaansluiting

3

4 Sterren
vriesgedeelte

INTERN GEHEUGEN

899
799

2x

JAAR
GARANTIE

107 CM FULL HD LCD
BREEDBEELD TV

599

• Digital Crystal Clear voor diepte en helderheid.
• 28.9 miljard kleuren voor prachtige, natuurlijke beelden.
• Dynamisch contrast 50.000 : 1 voor verbluffend rijke details in het
zwart, krachtige Incredible Surround geluidsweergave.
Digitale scartaansluiting

15,6”

799 TOPKWALITEIT!
699
L.

BEELDSCHERM

RAZENDSNEL NOTEBOOK

499

• Intel Pentium Dual Core processor T4400.
• 4 GB intern geheugen, 320 GB harde schijf.
• Intel GMA 4500M shared video, geïntegreerde webcam en 5-in-1 kaartlezer.

92

DRAAGBARE RADIO
+ CD / MP3-LINK

39

199
160 GB HARDDISC-RECORDER

• Speelt CD’s, CD-R en CD-RW af, Dynamic Bass
Boost voor diep, indrukwekkend geluid.
• MP3 link voor het afspelen van draagbare muziek.

OOST + WEST EUROPA
10.9 CM BEELDSCHERM

• Het begin bekijken terwijl het einde nog wordt
opgenomen! Razendsnel kopiëren van Harddisc
naar DVD en andersom.
• Handige HDMI, USB- en videocamera aansluiting.

39x OPTISCHE ZOOM
800.000 PIXELS

249
199

119

NAVIGATIESYSTEEM
OOST + WEST EUROPA
•
•
•
•

Uitgerust met de nieuwste kaarten van heel Europa!
Extra groot en overzichtelijk 10.9 cm breedbeeldscherm.
TMC ﬁlemeldingen, unieke NavPix fotonavigatie.
Duidelijke rijbaanbegeleiding, snelle GPS positiebepaling.

GEEN AFVOER NODIG

•
•
•
•
•

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

OP=OP!

369
299

299
249

259

149
ENERGIEZUINIGE VRIESKAST

• 16 uitgebreide programma’s.
• 7 kilo inhoud = 40% extra! Indicatie waterreservoir
vol, links / rechts draaiende trommel.
• Extra grote vulopening voor makkelijk in- en uitladen.

• Regelbare thermostaat.
• Transparante vrieslades, A-klasse.
• 4-sterren vriescapaciteit, royale inhoud.

*Rekenvoorbeeld tijdens uitgestelde betaalperiode.

7.6 CM LCD-SCHERM
12.1 MEGAPIXELS
3X OPTISCHE ZOOM

169

7 kilo =

7 KILO EXTRA
GROTE CONDENSDROGER

Kredietsom

349
249
DIGITALE
SD-KAART
VIDEOCAMERA

40% extra

XXL Vulopening

Links/rechts
draaiende trommel

349

• Netto inhoud koelgedeelte: 223 liter, netto inhoud vriesgedeelte: 92 liter.
• Automatische ontdooiing koelgedeelte.
• Extreem zuinige energieklasse A+, glazen draagplateaus.

160 GB = TOT 477 UUR OPNEMEN

399
299

549
499

315 LITER KOEL / VRIES COMBINATIE

XXL

69
59

599
499

SUPER ZUINIG!

299
199

99

DIGITALE FOTOCAMERA

• Fantastische foto’s dankzij de 12.1 Megapixels
resolutie, 3x optische zoom, SteadyShot voor
trillingsvrije foto’s.
• Extra groot 7.6 cm LCD kleurenscherm.
• Handige gezichtherkennings-technologie.

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. tot 27 juni 2010).
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Rekenvoorbeeld Lease na periode uitgesteld betalingsperiode.

Effectieve

Looptijd

Totale

rente

in

prijs van

rente

in

prijs van

op jaarbasis

maanden

het krediet

op jaarbasis

maanden

het krediet

Kredietsom

Maandlast

* Effectieve

looptijd

Totale

€

500

0,00%

18

€

500,00

€

1.500

0,00%

18

€

1.500,00

€

2.500

0,00%

18

€

2.500,00

€

2.500

€

68,39

15,00%

48

€

3.282,66

€

5.000

0,00%

18

€

5.000,00

€

5.000

€

116,49

15,00%

60

€

6.989,49

€

500

€

1.500

€
€

44,91
51,31

15,00%
15,00%

12
36

€

538,89

€

1.847,11

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

Maandag open vanaf 11.00 uur.

HORST

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

m230610
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opinie 17

Bespreking Poll week 23

Ik vind alle WK-aandacht overdreven
Veel straten en pleinen zijn al in oranje gehuld, en nu het Nederlands
elftal zeker is van plaatsing in de achtste finales zal de oranjegekte alleen
nog maar toenemen. Dat is balen voor de meerderheid van stemmers
op onze poll. Naar aanleiding van de stelling dat alle WK-aandacht overdreven is, gaf 55 procent aan het hiermee eens te zijn. Voor hen wordt
het de komende weken dus nog even doorbijten. Voor een oranjefan uit

Broekhuizenvorst geldt juist het tegenovergestelde. Die is blij met alle WKaandacht. “Oranje-aandacht teveel? Wat een onzin. Er is niks mooier om de
versieringen en aandacht rondom zo’n WK- of EK-voetbal mee te maken.
En de mensen die er niks van moeten hebben....stoor je liever aan andere
zaken en maak je niet zo druk. Het zijn maar versieringen en daarnaast kun
je altijd zelf beslissen welk televisieprogramma je wilt kijken.”

De Floriade interesseert me niet
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Cactus
Column
Fietsen

In 2012 staat een groot deel van onze regio in het teken van de
Floriade. Op het terrein van deze internationale tuinbouwtentoonstelling
wordt de komende tijd begonnen met de bouw van een flink aantal
ambitieuze panden zoals een Wereldpaviljoen en de Innovatoren die als
blikvanger langs de A73 komt te staan. Afgelopen zondag was tijdens
het evenement Floriade Invites het terrein voor de laatste keer open

voor publiek. Ongeveer 22.000 mensen kwamen een kijkje nemen op
het Floriade-terrein waar vooralsnog weinig te zien was. Ondanks dat de
provincie Limburg en de gemeente Horst aan de Maas flink wat geld en
energie in het evenement stoppen, is het maar de vraag of het merendeel
van de inwoners om het evenement staat te springen. Hoe kijkt u hier
tegenaan?

Uitslag vorige week (week 24) > Eigenaren moeten er alles aan doen om te zorgen dat hun huisdieren
anderen geen overlast bezorgen > eens 96% oneens 4%

Bekendmakingen
Provincie Limburg
De Provincie Limburg publiceert haar openbare bekendmakingen
elektronisch via de website www.limburg.nl/bekendmakingen.
Wilt u op de hoogte blijven van bekendmakingen in uw omgeving? Ga naar www.limburg.nl/bekendmakingen en klik op
e-mailservice.

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

LUIKSE
MARKT IN
WANSSUM
ZONDAG
4 JULI
VAN 09.00 - 17.00 UUR

• keigezellig evenement
voor jong en oud
• oude en gebruikte spullen
• GRATIS diverse attracties
• live muziek

Entree  2,50

Kinderen t/m
12 jaar GRATIS

Meer info:
Eric van Aerle - 0492-525483

Gratis voetbal tijdens het WK
bij iedere reparatie of APK!
Horsterweg 17, 5975 NA Sevenum . Telefoon 077-4671350 . Telefax 077-4673825

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

Het was die dertiende juni
inderdaad een uitstekende
fietszondag. En als je dan toch
op pad wilt gaan kies je een
tocht die onder auspiciën van
een goed doel werd
georganiseerd. Zoals in dit
geval die voor de
Kankerbestrijding. En het
moet worden gezegd, het was
perfect geregeld allemaal. De
zeer vele vrijwilligers kunnen
terugkijken op een
waardevolle dag waarbij,
mede dankzij de vele
sponsors en de Tourclub TWC
Oranje, de Gemeente Horst
aan de Maas en de Rabobank
het goede doel meer dan
duidelijk onder de aandacht
van de rijders werd gebracht.
Ook de diverse “tussenstops”
werden goed bezocht en daar
konden de deelnemers onder
meer kennismaken met de
computergestuurde
melkmachines bij de Hoeve
Rosa in Sevenum. Als je die
apparatuur eenmaal hebt
gezien stap je onmiddellijk
over op een dagelijks glas
melk. De koeientepels werden
zelfs elke keer automatisch
gepoetst als ze door een
kleine “wasbeer” gingen. Ook
de andere stopplaatsen, zoals
het Rosarium in Lottum,
werden met veel plezier
aangedaan. Kortom, het was
een dag om de politiek en
andere hoofdpijnzaken eens
te vergeten. Zelfs CDA’ers
konden weer blij lachen! En
ditmaal niet als boeren met
kiespijn. Maar als we het dan
er toch nog even over mogen
hebben, waarom zijn die
CDA’ers zo tegen de
samenwerking met Geert? Het
is toch een kwestie van even
slikken en over een paar
maanden kan er een nieuwe
formatie plaatsvinden. Dan
komt het CDA met een rechte
rug uit de strijd en heeft de
democratie gezegevierd. Maar
we hadden het over het
fietsen, nietwaar? Langs ‘s
Heren wegen, door bos en
hei, met een routebeschrijving
in de hand en een broodje in
de fietstas. En in tegenstelling
tot de politiek werd hier niet
aan luchtfietserij gedaan!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

18
jongeren
Lustrum voor
Hertentamenparty

24
06

Aanstaande zaterdag wordt door vriendengroep VC Nogwat de
Hertentamenparty in Sevenum weer georganiseerd. Wat ooit begon als een
feest bij een van de vrienden in de tuin omdat ze geslaagd waren, is
inmiddels uitgegroeid tot een populair feest onder de jongeren van Horst
aan de Maas.
Bas Willems, een van de organisatoren, beschrijft de Hertentamenparty
als een uit de hand gelopen hobby.
”We begonnen ooit met een feest bij
iemand in de tuin. We verwachtten
toen ongeveer 100 tot 125 man, maar
uiteindelijk kwamen er 200 mensen.
Hieruit trokken we de conclusie dat
onder de jongeren uit de regio wel
vraag is naar zo’n feest. De jaren
daarna zijn we dus verdergegaan met
het organiseren van dit feest”, vertelt
Bas Willems.
Dit jaar pakt de vriendengroep
groter uit dan andere jaren. Bas
Willems: ”Andere jaren speelden
we altijd op safe. Dit jaar willen we
een groter feest organiseren, wat
meer risico voor onszelf meebrengt.
We hebben een groter podium met
meer licht en geluid en hebben meer
artiesten geregeld”. De line-up van
dit jaar bestaat uit Kleptomaniacs,
Park Bench People, Marinofski, DJ Gizo
en een special act. Vanaf vorig jaar

gaat de opbrengst van het feest naar
een goed doel. Dit jaar gaat een deel
naar KiKa (Kinderen Kankervrij). KiKa
werft fondsen die ten goede komen
aan de zeven kinderkankercentra in
Nederland. ”We organiseren dit feest
altijd met veel plezier en vinden het
erg belangrijk dat we hiermee een
goed doel kunnen steunen”, aldus Bas
Willems. Bas Willems verwacht ook dit
jaar weer dat het een groot.
Kaarten kunnen gekocht worden
bij een van de voorverkoopadressen:
Stapperij de Gaper in Sevenum en
Liesbeth´s Grand Café in Horst of via
Tim Clephas, 06 19 55 62 73. Kaarten
kosten in de voorverkoop 6 euro per
stuk en kunnen tot zaterdag 17.00 uur
bij een van de voorverkoopadressen
gekocht worden. Aan de dagkassa
kosten de kaarten 7,50 euro.
De party vindt plaats aan de
Blaktdijk in Sevenum. Om 19.00 uur
gaan de deuren open en de avond
duurt tot 01.00 uur.

praktijk voor
voetreflexzonetherapie
Maria de Swart-Brouwers
Pastoor Teeuwenstraat 50
5962 CB Melderslo
077 - 398 61 37

www.maria-voetreflex.nl
Geen verwijskaart nodig. Valt onder vergoeding zorgverzekeraar.

Kermis Grubbenvorst
26 - 27 - 28 - 29 juni
Zaterdag
Zondagmiddag
Zondagavond
Maandag
KENT U
ICS
THE CLASS
NOG???

Dinsdagavond

Teddy Boys
Teddy Boys
PIGT@il
Matinee met The Classics
• Yellow sun of Equador
• My Russian Lady
• My lady of Spain
• Pappa peppone
Five Men OUT

• Alle optredens op een centraal podium
• Dansvloer aanwezig
• Het weer wordt goed – leuke mensen, dus ……….

Grubbenvorst
Het adres voor alle feesten –
gelegenheden – bedrijfsborrels/feesten
– koffietafel – en lekker eten!

Info: www.indewittedame.nl
of tel.: 077-3278051
Mooier kunnen wij het niet maken!

Jongerenambassadeurs in Horst aan de Maas

We pakken eigenlijk alles aan
wat we tegenkomen
Waar moet de skatebaan komen en komt de Vlies nog ooit terug? Een greep uit de vragen waar de jongerenambassadeurs van de gemeente Horst aan de Maas zich mee bezig houden. De belangrijkste taak voor dit moment is
echter om de Jamba’s meer bekendheid te geven onder de jongeren in de gemeente.

De jongerenambassadeurs, ook wel
Jamba’s genoemd, zijn jongeren uit de
verschillende dorpen van gemeente
Horst aan de Maas. Ze komen op voor
de jongeren in de gemeente en zorgen
ervoor dat wat onder jongeren leeft
aandacht krijgt in de politiek. Ook proberen ze de kloof tussen de gemeente en
jongeren te verkleinen.
De Jamba’s hebben al veel bereikt en
zijn op dit moment nog met verschillende projecten bezig in de gemeente.
Een van de Jamba’s, Marlou Jenneskens,
vertelt wat ze al allemaal gedaan heb-

ben en nog van plan zijn: ”We hebben
gezorgd voor de social sofa’s, die door
het centrum van Horst verspreid staan.
Op dit moment zijn we ook bezig met de
skatebaan en bemoeien ons af en toe
met de Vlies. We zijn nu ook vooral bezig
met het bekender worden onder de jongeren, zodat jongeren sneller met ideeën
naar ons toe komen. Verder pakken we
eigenlijk alles aan wat we tegenkomen.”
De Jamba’s komen een keer in de
twee weken bij elkaar om te vergaderen. ”We bespreken dan eigenlijk
van alles. Op dit moment zijn we druk

bezig met de pr, maar we hebben het
ook regelmatig over de skatebaan. We
vinden dat de skatebaan er moet komen,
omdat we vinden dat er een plek moet
zijn voor jongeren onder de 16 om ’uit te
gaan’. We zijn daarom ook bezig met de
Vlies. We willen graag iets zoals de Vlies
vroeger was, waar jongeren onder de
16 in het weekend heen kunnen gaan.
Mieke Cruijsberg, een begeleidster vanuit
Synthese, leidt deze vergaderingen, maar
we zijn vooral ook eigen baas”, aldus
Marlou Jenneskens.
Marlou is er van overtuigd dat
wat de Jamba’s doen nuttig is en echt
zin heeft. ”Hoewel er vaak veel tijd
overheen gaat voordat er iets gebeurt,
is het wel zo dat je concrete dingen kunt
veranderen. Wij zijn de jongeren, dus
wij zelf moeten ervoor zorgen dat er iets
gebeurt. ’Ouderen’ in de gemeenteraad
hebben van jongerenzaken namelijk
weinig verstand.”
Marlou vertelt dat jongeren uit de
gemeente altijd welkom zijn. ”Als jongeren geïnteresseerd in ons zijn, een goed
idee hebben of zelf lid willen worden,
zijn ze van harte welkom op een van
onze vergaderingen. Ook is er een Hyves
waar jongeren op kunnen kijken, dat is
Jonginhorst.hyves.nl”

Leerling Dendron tweede bij
landelijke Junior Science Olympiade
Afgelopen vrijdag is Anne Ji, een leerling uit gymnasium-3 van het Dendron College in Horst, tweede geworden
bij de landelijke Junior Science Olympiade. Anne Ji mag samen met vijf andere leerlingen uit Nederland ons land
gaan vertegenwoordigen tijdens de International Junior Science Olympiad (IJSO). Deze olympiade wordt in
december in Nigeria georganiseerd.
Anne Ji was afgelopen vrijdag een
van de zes winnaars van de eindronde van de landelijke Junior Science
Olympiade. Deze zes leerlingen vormen
de Nederlandse delegatie die ons
land zal vertegenwoordigen bij de 7e
International Junior Science Olympiad
die van 3 tot en met 12 december in
Nigeria wordt gehouden. De International Junior Science Olympiad is een
internationale wetenschappelijke wedstrijd voor scholieren van vijftien jaar of

jonger in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De opdrachten voor de IJSO
zijn multidisciplinair en bevatten zowel
biologische, chemische als natuurkundige
elementen. Naast de theorie speelt ook
praktisch werken een belangrijke rol.
De zes geselecteerde leerlingen gaan nu
aan de slag om zich, met hulp van hun
school en andere science-deskundigen,
optimaal voor te bereiden. Het eerste
lesmateriaal hebben ze al gekregen. In
september wordt voor de uit te zenden

leerlingen en hun ouders een kennismakingsavond in Duiven op het Candea
georganiseerd. Verder krijgen de leerlingen nog twee trainingsdagen aan de
Radboud Universiteit Nijmegen en de
Rijksuniversiteit Groningen aangeboden
voordat ze worden uitgezonden naar
de IJSO. Het evenement wordt ondersteund door het Ministerie van OCW en
de Nederlandse Vereniging voor het
Onderwijs in de Natuurwetenschappen
(NVON).

Joho organiseert Wipe Out
Jeugdvereniging Joho organiseert
op 16 juli voor jongens en meiden
tussen 10 en 14 jaar in Horst de laatste
Special Edition van dit seizoen. Dit keer
wordt een soort Wipe Out gehouden.
Dit is afgekeken van een programma
van RTL waarin viertallige teams
obstakels, touwen, water, knotsen, glijbanen en hellingen moeten trotseren.
Bij Joho op de Gastendonkstraat 2
wordt een baan van 50 meter lang en
8 meter hoog met tunnels, obstakels,
water, buizen en ballen gemaakt. De
teams strijden met elkaar om de eindstreep te halen en proberen elkaar
daarbij zoveel mogelijk tegen te werken.
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15 VRAGEN aan Michelle Claessen Mies&Flo

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

paspoort, dat is misschien ook wel
handig, haha.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Hmm, dat is moeilijk, maar ik denk
pizza of lasagne.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
Ik heb het liefst gewoon een spijkerbroek aan met een leuk shirtje erop.
Als het een beetje mooi weer is, heb
ik altijd meteen slippers aan. Ik draag
ook graag een trainingsbroek. Die zit
het makkelijkst en kun je zo goed als
overal aandoen, behalve op fatsoenlijke gelegenheden dan.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Aan leuke dingen doen met mijn
vriendinnen of met mijn vriend. Ergens
op een terrasje wat drinken of winkelen natuurlijk.
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Ik zou meer organiseren voor de jeugd
in het dorp. Er is nu nog niet echt veel
te doen in Lottum, dus daar zou ik
verandering in brengen.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
De Titanic, dat vind ik wel ’n mooie
film. Of The sweetest Thing voor als ik
een iets vrolijkere film wil zien.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Mijn rijbewijs heb ik al gehaald. De
eerste bestemming? Pff, dat weet ik
helemaal niet meer.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Egypte! Daar ga ik deze zomer naartoe.

Column

Oeps,
binnenstebuiten
Rare blikken, wijzende
vingers en een heleboel
lachende mensen. Huh? Was
dit naar ons bedoeld? Doen
we iets raars? Hebben we iets
geks? Wat een vreemde
mensen hier in Eindhoven.

Ongeveer een half uur lang
hebben we ons afgevraagd
waarom deze mensen zo raar
deden, toen we er eindelijk
achter kwamen wat de oorzaak
ders in die richting. En ook iets lekkers,
lange teksten moet leren en ik vind
Naam
Michelle Claessen
hiervan was. Deze mensen
chips of pinda’s of zo.
het gewoon niet interessant. Gelukkig
Leeftijd
18
waren helemaal niet vreemd,
heb ik dat nu niet meer.
Woonplaats Lottum
Je wint 1.000 euro. Wat doe je ermee?
het lag gewoon aan onszelf.
Heb je een beste vriend(in) en wat
School
Fontys Hogeschool
Daar ga ik zeker van op vakantie! Ik ga
Ooit waren we dolgelukkig met
maakt hem/haar zo bijzonder?
Sociale Studies
dit jaar al samen met mijn vriend op
dit T-shirtje, nu konden we er
Ik heb niet echt een beste vriendin.
vakantie en als ik dit win zou ik ook
wel mee door de grond zakken.
Wij zijn met een hele groep meiden
nog met mijn vriendinnen op vakantie
Waar word jij later een talent in?
Deze verschrikkelijke gebeurtesamen en ik kan niet echt zeggen wie
gaan.
Haha, waarom begin je meteen met
nis vond een uur geleden plaats
daarvan mijn beste vriendin is.
Bij welke situatie zou jij door de
zo’n moeilijke vraag? Ehm.. Misschien
in de Zara. De gehaastheid om
In het weekend ben jij te vinden in?
grond willen zakken?
in mensen helpen, omdat ik sociale
zo snel mogelijk de volgende
Op vrijdag meestal in Horst, bij De
Toen ik languit over het trapje midden
studies ga doen volgend jaar. Ik hoop
winkel te bereiken en het feit
Lange of Blok 10, net waar het ’t
in de aula viel. Het was pauze en iedat ik daar een talent in word, anders
dat we zo snel mogelijk de
leukst is. Op zaterdag kijken we gedereen zag het gebeuren. Toen zou ik
doe ik die studie voor niks.
kassa wilden halen om meteen
woon wat er te doen is. Maar ik vind
wel door de grond willen zakken.
Wat is je favoriete vak en welke is
eigenaar te worden van onze
het soms ook niet erg om op de bank
Ik ga op vakantie en neem mee?
vreselijk?
nieuwgevonden aanwinsten
een film te kijken.
Mijn vriend natuurlijk. En zonnebrandMijn favoriete vak is denk ik Duits.
waren de grote boosdoeners.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
crème, want anders kom ik terug als
Eigenlijk alleen maar omdat ik dat
Evengoed snapten we niet hoe
een gezellige avond?
een kreeft. En natuurlijk zomerjurkjes,
gemakkelijk vind. Geschiedenis vind ik
dit ons in godsnaam kon
Een fles wijn of Coebergh, of iets anslippers en ’n zonnebril. O ja, een
echt verschrikkelijk, omdat je van die
overkomen. We zijn namelijk
altijd zo zorgvuldig en oplettend in het onszelf aankleden.
Onze grootste nachtmerrie is
ramen en deuren
uitgekomen. Altijd waren we al
overkappingen
bang voor dit verschrikkelijke
zeer goed isolatie
scenario. Nu we er zo nog eens
diverse kleuren
op terugblikken schamen we
service en garantie
ons diep. Eindhoven is voortaan
verboden terrein voor ons, daar
altijd concurrerend in prijs
vertonen wij ons echt niet
openingstijden showroom:
meer. Stel je toch eens voor dat
ma t/m vrij
9.00-12.00 en 13.00-17.30 uur
wij ons gezicht hier nog eens
za 9.00-13.00 uur
zouden laten zien en dat
www.jeurissenzonwering.nl
Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77
iemand ons dan herkent en
denkt: “Hey! Dat zijn die twee
meisjes die toen met hun Tshirt binnenstebuiten(!) door de
stad paradeerden.” Deze
• G-STAR • DEPT DENIM • MAISON SCOTCH
vernedering besparen wij ons
• DESIGUAL • PALL MALL • CAST IRON
liever.
We moeten trouwens wel
• BJORN BORG 2026 • EXPRESSO • SUMMUM
toegeven dat we van het
• EDC by ESPRIT • SCOTCH & SODA
labeltje in onze nek, wat
• NUMPH • MUCHACHA
normaal gesproken zo verschrikkelijk prikt en irriteert,
dat hele halve uur geen last
hebben gehad. Waarom ging
hierdoor geen belletje rinkelen?
Toch mogen we onszelf wel
een klein beetje trendsetter
noemen. De collectie Diesel
Summer 2010 bevat namelijk
het maashotel
Cuisine de la Meuse
het maashotel
een T-shirtje met een binnende de
la Meuse
De herfst doet de bomen en struikenCuisine
kleuren,
kachel kan weer aan. Ook dit seizoen kent
MAN Kerkstraat 10 5961 GD Horst 077-3980269
stebuiten look. Een binnenstezijn hoogtepunten. Wat te denken van fazant met ouderwetse zuurkool of een heerlijk stuk
info@man-menswear.nl
De herfsthertegebraad
doet de bomen
envroeg
struiken
kanveranderen
weer aan.
Ook en
ditkleur:
seizoen kent buiten-shirtje is dus gewoon
met een
winterskleuren,
garnituur. de
Ookkachel
de wijnen
van smaak
diep rood enWat
vol, uit
Spanje
en Italië,
rijk assortiment
vult onzeofwijnkaart.
zijn hoogtepunten.
te Frankrijk,
denken van
fazant
meteenouderwetse
zuurkool
een heerlijk stuk hartstikke trendy!
VROUw Kerkstraat 28a 5961 GD Horst 077-3985545
u culinairOok
verwennen!
hertegebraad met een vroeg winters Laat
garnituur.
de wijnen veranderen van smaak en kleur:
Mies&Flo
info@vrouw-womenswear.nl
diep rood en vol, Veerweg
uit Frankrijk,
Spanje
en
Italië,
een
rijk
assortiment
vult
onze
wijnkaart.
9-11 5872 AE Broekhuizen (Gemeente Horst aan de Maas)
Laat
culinair
verwennen!
telefoon +31 (0)77 463 21 14 telefax
+31 u
(0)77
463 28 67
info@hetmaashotel.nl www.hetmaashotel.nl

KOZIJNEN

ZONWERING
ROLLUIKEN

‘genieten aan de Maas’

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

Max Hermans
drie keer goud
HZPC-zwemmer Max Hermans wist op de Nederlandse Junioren
Kampioenschappen in Amsterdam drie Nederlandse titels en drie
bronzen plakken te bemachtigen.
Al op de eerste dag ging Max
naar huis met twee bronzen
medailles op de 200 meter
rugslag en 100 meter vlinderslag.
Op de tweede dag was zijn
optreden op de 200 meter wissel
uitstekend, hiermee werd hij
overtuigend eerste van Nederland.
De andere twee gouden medailles
won hij op de 200 meter

vlinderslag en op de 400 meter
wissel. De andere twee
vertegenwoordigers van HZPC
waren Sem Hermans en Manon
Koster. Ook zij zwommen goed.
Manon wist op al haar afstanden
haar persoonlijk record te
verbreken en Sem behaalde een
goede derde plaats op de 200
meter vlinderslag.

AED gedoneerd aan Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray e.o.
De stichting Vrienden van de Scheidsrechters heeft onlangs een AED gedoneerd aan Scheidsrechtersvereniging
Horst-Venray e.o. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een apparaat dat door middel van elektrische
schokken het hartritme weer op gang kan helpen. Bij deze donatie behoorde een te volgen cursus reanimatie en
bediening van de AED voor zeven personen. De AED bevindt zich in het clubgebouw van de scheidsrechtersvereniging.
Scheidsrechtersvereniging HorstVenray is een vereniging die haar
leden wekelijks de gelegenheid
biedt om onder deskundige leiding
te werken aan hun conditieopbouw.
Om een wedstrijd goed te kunnen
volgen, moet elke scheidsrechter een
goede conditie hebben. Tijdens het
voetbalseizoen vinden de trainingen
plaats op donderdagavond van 19.45
tot 21.15 uur op het voetbalveld
gelegen naast clublokaal Trefhove.

“Midnight
shopping”
“Midnight
shopping”
“Midnight
shopping”
“Midnight
shopping”
== Start
VRIJ
OP
Start VRIJ OP NAAM
NAAM weken
weken

Voor en na het voetbalseizoen vinden
de trainingen in en rondom de bossen
van Kasteelpark Ter Horst plaats.
Sinds juli 2009 bestaat ook de
mogelijkheid om op de trainingsavond deel te nemen aan een groepswandeling. In de zomermaanden in
de bossen rond het clubgebouw, in
de wintermaanden over goed verlichte wegen en paden in Horst. Deze
wandeling staat open voor de leden
die niet (meer) kunnen deelnemen
aan de wekelijkse conditietraining
en ook voor partners, familieleden,
vrienden en bekenden.
De Stichting Vrienden van de
Scheidsrechters is een in 1989
opgerichte sponsorclub. Deze stelt
zich ten doel, op structurele wijze

financiële middelen vrij te maken ten
bate van de Scheidsrechtersvereniging
Horst-Venray e.o.
De Stichting Vrienden van de
Scheidsrechters benadert oud-leden
en sympathisanten om tegen een
redelijk bedrag donateur te worden
van de stichting.
De stichting kent een eigen
bestuur, bestaande uit (oud-)scheids
rechters en sympathisanten.
Daarnaast worden diverse sponsoren
benaderd, waarvan de namen worden
vermeld op het bord in de hal van
het eigen clublokaal van de scheidsrechtersvereniging. Het clubgebouw
Trefhove ligt links van het sportpark
van Wittenhorst aan de Wittebrugweg
7 te Horst.

== Start
Start VRIJ
VRIJ OP
OP NAAM
NAAM weken
weken
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Limburgs kampioenschap
voor politiehonden
Politiehondenvereniging De
Steller organiseert aanstaande
zondag het Limburgs kampioenschap voor politiehonden. De dieren
bewijzen in deze competitie hoe
goed zij zijn in onder andere
zoeken, springen, zwemmen en

bewaken. Het kampioenschap vindt
plaats op het terrein aan de
Hamweg te Horst. De wedstrijd
begint om 9.00 uur. Vanaf 14.00 uur
wordt begonnen met het stelwerk,
waarbij honden zich in een doel
vastbijten. De toegang is gratis.

` 369.000,- v.o.n.

` 375.000,- v.o.n.

ERA MAASREGIO
` 392.000,- v.o.n.
` 398.000,- v.o.n.
ERA MAASREGIO
ERA
MAASREGIO
Poststraat
9, Venray
ERA
MAASREGIO
Poststraat
9, Venray
Tel. 0478-636922

Voorzitters Robbert de Graag (scheidsrechtersvereniging) en Jan Terburg
(Vrienden van de Scheidsrechters) bij de overhandiging van de AED

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
- woningbouw
- renovatie
- utiliteit
- datanetwerken
- draadloos Domotica
- Domotica KNX
Expeditiestraat 19, 5961 PX Horst, t 077-3983757
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Geslaagd weekend
in Almelo voor ponyruiters Sevenum
Afgelopen weekend hebben enkele leden van ponyclub Die Sevenrijders succesvol deelgenomen aan wedstrijden tijdens de Almelose
Ruiterdagen. De wedstrijd begon op vrijdagmorgen en eindigde op
zondagmiddag nadat de finales waren verreden.

Zwemploeg SET te gast
bij FysiQ in Sevenum
De zwemploeg van de Stichting Sport en Transplantatie (SET) was zondag 20 juni te gast bij FysiQ fysiotherapie
en fitness in Sevenum. Onder leiding van Bart Driessen en zijn team werd er gedurende 2 uur getraind op de
fitnesstoestellen. De training was speciaal gericht op spieren die gebruikt worden tijdens het zwemmen.

De meiden van ponyclub Die Sevenrijders
Vanuit ponyclub Die Sevenrijders
uit Sevenum waren de deelnemers aan de wedstrijden dressuur Roxanne Hermans (klasse
M2), Suzanne Tetzlaff (klasse B)
en Jil Verbeek (klasse Z2). Aan de
springwedstrijden deden Fleur van
Lier (klasse B, L en M) en Leonie

van Lier (klasse B) mee. Tijdens het
weekend wisten deze ruiters prima
resultaten te behalen. Er werden
goede klasseringen gereden bij de
dressuur waardoor er winstpunten
werden behaald. Bij het springen werden een aantal foutloze
manches gereden.

GEZOCHT:
SPORTDOCENT(E)
Feesterij en Danserij Froxx is op korte termijn op zoek naar een (ervaren)
enthousiaste sportdocent(e). Het betreft onze Body-Fit en Zumba lessen op
diverse dagen van de week. Tevens zijn wij op zoek naar docenten HipHop.
Heb je interesse en wil je meer weten: kijk voor onze vacature op
http://www.froxx.nl/sportlessen/algemeen/
Feesterij en Danserij Froxx Venrayseweg 116, 5961 AJ Horst
tel: (077) 4770111 www.froxx.nl . A73 afrit 10

Stichting Sport en Transplantatie
is de organisatie die het sporten van
orgaangetransplanteerden stimuleert
om daarmee het nut en het succes van
orgaantransplantatie te laten zien en
zo donorregistratie te stimuleren. Een
van de projecten om dit doel te bereiken is het afvaardigen van een team
van gemiddeld zo’n vijftig sporters
naar de tweejaarlijkse wereldspelen
voor getransplanteerden, de World
Transplant Games (WTG).
De zwemploeg van SET wordt
getraind door Henk van der Horst uit
Sevenum. Het team is in training voor
de World Transplant Games die in
2011 gehouden worden in Göteborg
Zweden. Er doen aan deze spelen
ongeveer 1.700 deelnemers uit 60
landen mee. In 2009 eindigde de

Nederlandse ploeg op de 4e plaats in
het medailleklassement. De zwemploeg kwam met 24 medailles en
diverse wereldrecords naar huis.
Naast de trainingen bij hun
eigen zwemclub komen de zwemmers van SET ongeveer acht keer
per jaar bij elkaar voor een centrale

training die door de Stichting Sport en
Transplantatie wordt georganiseerd.
Op 18 september worden in Groningen
de Nederlandse Kampioenschappen
zwemmen voor mensen met een
transplantatie gehouden. Meer informatie over de stichting is te vinden op
www.sportentransplantatie.nl

De hengelsportzaak voor de beginnende en de gevorderde visser

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

Advertorial

Alpe d’HuZes, een vet succes!
In de vroege ochtend van 3 juni
jongstleden was het zover. Het
landelijk bekende wielerevenement
in het kader van aandacht voor
kanker (KWF) begon aan zijn dag.

tijden uit. Het was, zelfs op afstand,
een zéér bijzonder ervaring.’
Uiteindelijk heeft Bert zijn doel
bereikt: om even over half zeven in de
avond finishte hij moe maar voldaan
zijn apotheose: het was de zesde keer!
Bert: ‘Eigenlijk ging het de hele
dag vlot en soepel. Ik heb bij elke
beklimming nagenoeg eenzelfde tijd
neergezet, van 1 uur en 15 minuten,
alhoewel ik me daar niet bewust op
gefocust heb.”

Omstreeks 5 uur, nog vóór dat de
hanen kraaiden, togen dappere kanjers richting de start en aldaar gingen
de eersten van start. Naarmate de
dag vorderde, klom de zon en steeg
de temperatuur. Dat weerhield de
renners er echter niet van om diep
te gaan en hun individueel gestelde
doelen te bereiken. Het werd een
lange, zeer inspannende en vermoeiende dag, die pas in de vroege
avonduren weer op zijn einde liep.
Bert Willems van Vista accountants & belastingadviseurs was een
van de duizenden deelnemers die,
georganiseerd in een team van
Rabobank Maashorst, de uitdaging is
aangegaan. En met een persoonlijk
succes!
Bert: ’Ik voelde me super goed
en had de juiste moraal. De laatste
maanden heb ik hard getraind om

deze “veldslag” te winnen. De voorbereidingen zijn volgens het boekje
verlopen.‘
Het thuisfront kon overigens van
minuut tot minuut de inspanningen
van de deelnemers volgen op een
speciaal daarvoor ingerichte website
‘www.horsttegenkanker.nl’. Bij Vista
accountants & belastingadviseurs wer-

den de resultaten al vroeg met elkaar
gedeeld.
Thijs Lenssen: ‘Bert was in zijn
team de oudste deelnemer. Toen wij
’s ochtends op het werk de eerste live
resultaten lazen op internet en aldus
constateerden dat hij al aan zijn 2e
klim was begonnen, was de trots niet
van de lucht! De hele dag wisselden
we in de wandelgangen de laatste

De actie van Bert had (zoals
bekend) voor hem een tweeledig
karakter. Enerzijds uiteraard de actieve
prestatie uit hoofde van de doelstelling
van het evenement, maar daarnaast
was deze gelegenheid voor hem de
vervanging van een ceremonieel
afscheid van zijn arbeidzame leven aan
het einde van dit jaar.
Bert: ‘Dit was mijn uitdaging en
drive. En het is me gelukt. Mede door
de welwillende financiële ondersteuning van mijn collega’s, familie,
vrienden en niet in de laatste plaats
onze kantoorrelaties, is tevens voldaan

aan mijn financiële doelstelling.
Mijn beoogde E 5.000 is ruimschoots
overschreden! Welgemeende dank
hiervoor. Dat is allemaal prachtig!’
De komende tijd staat voor Bert
nog in het teken van langzaamaan
afronden. Daarna start een zee van
tijd om te doen wat hij wil. Daarvoor
heeft hij zeker voldoende omhanden.
Bert: ‘Het is mooi geweest. Ik kijk
echt met heel veel plezier terug op
de achterliggende jaren. In de invulling van mijn tijdsbesteding zal het
wielrennen voorlopig absoluut een
vaste plek behouden. Daarnaast is er
nog zoveel waar ik van wil en kan genieten. Maar zeker aan Alpe D’huZes
heb ik een geweldig voldaan gevoel
overgehouden.
Ik sluit af met de allerbeste
wensen voor iedereen. En voor later:
alvast tot ziens!’
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Kermis Hegelsom
Van zaterdag 26 juni tot en met dinsdag 29 juni staat Hegelsom
weer in het teken van de jaarlijkse kermis.
Voorafgaand aan de kermis
wordt op zaterdagavond om 18.00
uur een woord- en gebedsdienst
gehouden in de kerk. Deze dienst
wordt gezamenlijk verzorgd door
de dorpsraad, de jeugdfanfare en
kinderkoor de Notenkrakers. Na
deze gebedsdienst zal de dorpsraadvoorzitter het startsein geven
voor de kermis.
Voor kinderen van 0 tot en
met 12 jaar organiseert de
dorpsraad een kleurplaatactie.

De kleurplaten van deze actie
zullen via de basisschool en de
peuterspeelzaal worden verspreid.
Ook kan de kleurplaat van de
website van de dorpsraad worden
gedownload. Op maandag 28 juni
tussen 18.00 uur en 20.00 uur
kunnen de kleurplaten ingeleverd
worden bij een van de leden van
de dorpsraad. In ruil voor de
ingeleverde kleurplaat krijgen de
kinderen een tegoedbon voor een
van de kermisattracties.

Lyra Tatuí
speelt in Grubbenvorst
Het Braziliaanse orkest Lyra Tatuí speelt op zaterdag 3 juli in Grubbenvorst. De organisatie Klassiek op Locatie
brengt met dit concert een ode aan haar oud-voorzitter Servaas Huys, die nu voorzitter is van het organiserend
comité van het OLS 2010. Ook is het een ode aan de 160 schutterijen uit België en Limburg, die tijdens dat eerste
juliweekeinde om D’n Um gaan strijden.

De Locht

Siersmeedwerk
Streekmuseum De Locht staat
zondag in het teken van siersmeedwerk. De smeden demonstreren
wat zij, in samenwerking met hun
leerlingen, kunnen maken. En ook
mogen de jonge bezoekers weer
meehelpen met het bakken van ouderwetse broodjes, zoals elke laatste
zondag van de maand. Behalve deze
twee activiteiten is er ook veel te

bezichtigen, omdat er drie wisseltentoonstellingen worden getoond. Eén
over textielkunst waarin metaal is
verwerkt, de ander over de bevrijding van Horst en de kerkdorpen
65 jaar geleden en de laatste toont
postzegels met als onderwerp het
WK van 1958 tot 2006. Het museum
aan de Koppertweg 5 in Melderslo is
van 11.00 tot 17.00 geopend.

Eerste show jeugdige
Vrije Spelers
De meeste spelers hadden in september vorig jaar nog nooit op het
toneel gestaan. Maar na een cursus en flink repeteren is het tiental
jongeren van toneelgroep De Vrije Spelers uit America klaar om twee
voorstellingen voor publiek te geven. De jonge toneelspelers in de
leeftijd van 16 tot 18 jaar laten zien wat ze kunnen op zaterdag 26 en
zondag 27 juni.
Toneelvereniging De Vrije Spelers
wilde al lange tijd met jonge acteurs
werken maar kreeg daarvoor pas
de kans toen ze in contact kwam
met regisseuse Simone Trustfull.
Zij heeft de jeugd door middel van
een dramacursus van tien weken
en repetities klaargestoomd voor
dit optreden. “Door middel van
spelmethoden en oefeningen
zijn we aan de slag gegaan met
improviseren”, aldus Trustfull. Ze
hebben gewerkt met verschillende
thema’s zoals spelen met emoties,
actie-reactie en non-verbaal spel.
Trustfull: “Ik heb soms echt dubbel
gelegen. De jongeren zijn creatief en
durven te experimenteren”.

De uitkomst is een vrolijk stuk
over een studentenhuis, genaamd
Are you tokking to me? Een groep
studenten wonen in het studentenhuis
van Oom Bas, de huisbaas die vooral
om zijn kippen geeft en de studenten
‘er maar bij doet’. Student Joris wordt
door zijn moeder flink onder druk
gezet om een belangrijke architect te
worden. Een tweeling lijkt echter roet
in het eten te gooien. De voorstelling
duurt ongeveer een uur, waarna
de jeugd nog een verrassing voor
de bezoekers heeft. Kaartjes zijn te
bestellen bij Leonie Keijsers: 077 464
90 29. Het stuk wordt opgevoerd in de
Bondszaal in America en begint beide
dagen om 20.30 uur.

De 45 jonge slagwerkers en
koperblazers van het orkest Lyra Tatuí
spelen op 3 juli voor de kerk van
Grubbenvorst na de avondmis. Het
orkest speelt traditionele klanken van
de samba, maar ook speciaal
gearrangeerde klassieke werken, zoals
Also sprach Zarathustra van Richard
Strauss.

Lyra Tatuí werd in 2002 in Brazilië
opgericht als een sociaal project.
Muziek leren maken wordt als middel
gebruikt om bij jongeren verantwoordelijkheidsgevoel en zelfbewustzijn te
ontwikkelen en zo te voorkomen dat
ze in handen raken van drugsbarons
en vrouwenhandelaren. De organisatoren begonnen met het werven van

kinderen op straat, maar al gauw werd
het orkest zo populair dat jongeren
zelf aanklopten om mee te spelen. Nu
toert het orkest de hele wereld rond
en haalde het in het verleden verschillende prijzen binnen.
Het openluchtconcert in
Grubbenvorst begint om 20.15 uur en
is gratis te bezoeken.

Concert in het park
Central Park organiseert op 26 juni een dubbelconcert in de open lucht. Artiest Melle de Boer en band Crappy
Dog zullen in de parktuin een optreden geven. Melle de Boer stond al eerder in Central Park, dat toen nog de
Huyskamer heette. Toen speelde De Boer met de band Smutfish en was hij zo populair dat hij nu weer mag
optreden.
Erik Vandenberge en de andere
leden van Crappy Dog stonden nog
niet eerder in Central Park, maar hun
reputatie is ze vooruit gesneld. Ze
spelen een combinatie van onder
andere blues en country en zijn te
vergelijken met Tom Waits en
Stuurbaard Bakkebaard. Maar vooral
hebben ze een uniek en verrassend
geluid. Parktuin Central Park ligt aan
de Oude Peeldijk 23 in Meterik en de
entree is 7,50 euro. Het is open vanaf
20.00 uur en Melle de Boer begint om
21.00 uur aan zijn optreden. Crappy
Dog volgt hem een uur later op. Meer
informatie: www.centralparkhorst.nl.

Crappy Dog

Steenstraat 12, Horst
T 077 398 64 66

mooi
haar
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

Sevenum

(voor meer informatie
www.hallohorstaandemaas.nl)

America

Kermis Hegelsom
za 26 juni t/m di 29 juni
Locatie: centrum Hegelsom

Horst

za 26 juni en zo 27 juni 20.30 uur
Org: Toneelver. De Vrije Spelers
Locatie: de Bondszaal

zo 27 juni 9.00 uur
Organisatie: De Steller
Locatie: terrein aan de Hamweg

Broekhuizen

Musical Emotions

Opening Restaurant het
Maaspaviljoen
wo 30 juni 18.30 uur
Org: Rest. het Maaspaviljoen
Locatie: Rest. het Maaspaviljoen

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

Kermis Grubbenvorst

Kinjer OLS

vr 25 juni 9.30 uur
Organisatie: Schutterij St-Jan
Locatie: OLS-terrein

za 26 juni t/m di 29 juni
Locatie: centrum Grubbenvorst

Kerkdiensten
America
zondag

Voorstelling De Vrije Spelers

Grubbenvorst

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
zon- en feestdagen 11.00 – 12.00 uur

Hegelsom

Limburgs kampioenschap
politiehonden

Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur

zondag

zondag

Concert in Central Park

Hegelsom

za 26 juni 20.00 uur
Organisatie: Central Park
Locatie: Oude Peeldijk 23

zondag

Sevenum

zaterdag
maandag
dinsdag

do 24 juni t/m zo 27 juni
Org: Jongerengilde Sevenum
Locatie: Blokhut Jongerengilde

Hertentamenparty

wo 30 juni 19.00 uur
Organisatie: Rabobank Maashorst
Locatie: OLS-paviljoen

za 26 juni 19.00 uur
Organisatie: VC Nogwat
Locatie: Blaktdijk

zaterdag

19.00

Heilige mis

Heilige mis

09.45

09.30

Horst (Lambertus)

woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Horst (Norbertus)
zaterdag
donderdag

Horst

Heilige mis
Heilige mis

19.00
08.30

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

10.30
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo

Oranjestraat 14
Halfvrijstaande woning met ruime
oprit, garage, 4 slaapkamers,
vernieuwde badkamer en toilet,
dubbel glas en rolluiken in
gedeeltelijk hardhouten kozijnen
en nieuw stucwerk. Tuin op
oosten v.v. waterput, tuinhuis en
terras. Perc.gr: 237m2
Vraagprijs € 199.500 k.k.

Open huis 26 juni
van 11.00-15.00u

maasenpeel.nl

zaterdag
maandag
donderdag

Tandarts

Wij zijn gespecialiseerd in:
schoonheidsbehandelingen
- schoonhe
van:
- de bestrijding
bestrij
- pijn
- verlammingen
- slaapstoornissen
- stress

Spoedgevallendienst
25 juni t/m 02 juli
tandarts Heldens-in ´t Zand
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
T 077 398 12 44

Verloskundige zorg
Mevr. Li.Q. Shen en
Dhr. T.R. Ren ( PHD )
Doolgaardstraat 42
5961 TS Horst
Tel: 077-3986895
Mob: 06 54 72 70 21
Email: info@li-ren.nl
Website: www.li-ren.nl
De behandeling wordt vergoed
door de meeste ziektekostenverzekeraars.
Aanbeveling door een huisarts is
wenselijk maar niet noodzakelijk.

Om u kennis
kenn te laten maken
met de Chinese geneeswijze
en onze nieuwe kliniek,
nodigen wij u van harte uit
op onze

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie
Bijbelkring

10.00
14.30
14.30
19.15
20.00

Meterik
zondag

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

T

Heilige mis

19.15

Griendtsveen

zaterdag

(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

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

10.00

Kronenberg

Venray

Brand, ongeval of misdrijf

Heilige mis

Meterik

Avondvierdaagse

10.00

Broekhuizenvorst
Grubbenvorst

Veiling Rabobank
Maashorst

(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

112

Heilige mis

za 26 juni 19.30 uur
Organisatie: Kon. Harmonie en
Mannenkoor Horst
Locatie: Schouwburg Venray

Venlo

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

Broekhuizen

zaterdag

Huisartsenpost

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

AGENDA

donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
woensdag

OPEN DAG
op dinsdag 29 juni a.s.
van 11.00 - 16.00 uur.

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

Li.Q. Shen en T.R. Ren

de desbetreffende parochie.

America

Broekhuizen

Broekhuizenvorst

Evertsoord

Griendtsveen

Grubbenvorst

Hegelsom

Een bank met ideeën
Rabo Zomeravond met bijzondere gastspreker
Maarten van der Weijden

Maar er is nog veel meer!

“Mijn naam is Maarten van der Weijden. Ik ben OLYMPISCH KAMPIOEN 10 kilometer
Open Water Zwemmen. Mijn weg naar de top is niet zonder obstakels geweest;
op 12 maart 2001 werd er bij mij namelijk acute lymfatische leukemie (ALL)
geconstateerd. Ik ben dus ook ambassadeur van de KWF Kankerbestrijding”.
Bijzondere sportman te gast bij Rabobank Maashorst
Rabobank Maashorst stelt het bijzonder op prijs Maarten van der Weijden te
mogen ontvangen op deze speciale Rabo Zomeravond. Maarten vertelt dat
zijn droom uiteindelijk vervuld is. Hij had geen Olympische droom toen hij in
2001 door acute lymfatische leukemie werd geveld. Toen hij daarvan na vier
chemokuren en stamceltransplantatie herstelde, wilde de Noord-Hollander
maar een ding: Wereldkampioen worden. Het open water had nog geen
Olympische status. Maarten zegt: “Ik wilde laten zien dat er in het geval van
kanker niet alleen maar verliezers zijn. Dat er ook mensen zijn die na zo’n ziekte
wereldkampioen kunnen worden.”
Maarten van der Weijden geldt als de Lance van de lage landen, als de
Armstrong van de zwemsport. ‘Geef nooit op’, zegt hij dagelijks tegen iedereen
die hem op zijn ziekte aanspreekt. Hij draagt de boodschap onvermoeibaar uit.
In 2008 werd hij verkozen tot sportman van het jaar.

Rabo Zomeravond
met uniek
unieke veiling
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Rowwen Hèze

een persoonlijk door
hem gesigneerd
sportshirt (gedragen in
Peking 2008)

wielrenshirt en petje
van Linus Gerdemann
(Milramploeg), gedragen
bij de zege tijdens de
Tireno

eerste vinyl
langspeelplaat voorzien
van handtekeningen van
de bandleden

Dirk Marcellis

Toverland

origineel PSV-shirt met
handtekening

10 toegangskaarten
met rondleiding en blik
achter de schermen

Stichting
OLS Grubbenvorst

Rabobankwielerploeg

vier eretribunekaarten
voor de optocht op
zondag 4 juli 2010

Frans Maessen neemt
een persoon mee in de
Rabobankploegwagen
tijdens de ENECO Tour

Sjors Verdellen
origineel VVV-shirt
met handtekeningen
VVV-spelers

Gerard van de Vossenberg
verzorgt met enkele medewerkers in feestelijke horeca-outﬁt
uw (verjaardags)feest of partijtje met lekkere hapjes.
BEVO BV, Panningen
Handbalclinic verzorgd door spelers van BEVO 1 (1,5 uur)

twee privé lessen

• drie VIP-toegangskaarten
PSV-thuiswedstrijd
Europacup
• weekendverblijf in
vakantiebungalow
locatie de Schatberg

2 VIP-kaarten voor
bezoek aan
Zolder Superleague
of andere locatie
(bespreekbaar)

“Verdiende bokaal...........”
Sieraden in zilver
uitgevoerd met de stenen
peridot en zirconia.
De sieraden symboliseren
de eenzame strijd om de
top evenals de top van
het leven te bereiken.

Renee van Wegberg, Horst
VIP-Pakket bestaande uit 2 toegangskaarten voor de musical
Joseph tot en met 9 juli (musical stopt op 10 juli) incl. rondleiding achter de schermen door Renee en gesigneerde CD.
Pierre van Helden, Melderslo
Vijfvoudig buutkampioen Pierre van Helden verzorgt een
‘buut’ bij u thuis of tijdens uw feest. Onderwerp wordt in
onderling overleg afgestemd, buut wordt dus maatwerk.

Rabobank. Een bank met ideeën.
Maar er is nog veel meer! Nieuwsgierig geworden?
Of wilt u een van deze unieke diensten of artikelen in uw bezit krijgen?
Kom dan naar de Rabo Zomeravond op 30 juni in Grubbenvorst,
meld u aan via cooperatie@maashorst.rabobank.nl of via onze website
www.rabobank.nl/maashorst

Horst

Kronenberg

Lottum Melderslo

Marco Bogers
Directeur commerciële / algemene zaken VVV
2 x 2 VIP-kaarten voor de eerste thuiswedstrijd van de
competitie. Tegenstander en datum nu nog niet bekend.
Eretribuneplaatsen met toegang tot Oce-Lounge inclusief
hapjes en drankjes.
Inge Coenen, Grubbenvorst
2 dressuurlessen in dressuurstal sponsor Prime Champ
(nationaal niveau). Twee maal werd Inge opgenomen in het
Rabobank Talententeam (gaf toegang tot extra trainingen
en begeleiding op allerlei gebied). Ze won vele prijzen en
kampioenschappen met diverse pony’s zowel dressuur
als springen. Inge maakte van haar hobby haar beroep en
specialiseerde zich in dressuur.

Rabobank Maashorst

Marijke en
Gerard Cieraad

Munckhof Groep, Horst
6 x business-seats in VIP-lounge VVV-stadion (incl. hapje
en drankje) tijdens wedstrijd op zaterdag 24 juli in het
kader van de Herman Teeuwen memorial VVV-Borussia
Mönchengladbach. Bezoek wedstrijd inclusief vervoer van
huis naar stadion v.v. (vanaf een centraal verzamelpunt).

Lenssen Vul- en Sluittechniek, Sevenum
Rijtoer per koets met paarden door dorpen gedurende enkele
uren in de middag voor 4 personen (incl. lunch). Deze rijtoer
kunt u eveneens inzetten voor een huwelijk, jubileum of
andere festiviteit.

Springruiter
Leon Thijssen

Eric
van den Munckhof

Maurice Graef Sport Company
www.sport-company.nl
Presentatie met thema’s Teambuilding, Omgaan met druk,
Leiderschap of Scoren. Vol humor en anekdotes maar
met boodschap. Ideaal voor netwerkbijeenkomsten en/of
personeel of sponsoravonden van sportverenigingen.
Duur ongeveer 45 - 60 minuten.

Jansen-Noy, Sevenum
2 x rondvlucht in vliegtuig (Chessna) voor 3 personen, bekijk
uw eigen huis vanuit de lucht. Vertrek vanaf vliegveld Budel.

Uniek veiling
Unieke
U kunt straks bieden op unieke verzamelitems of spectaculaire
evenementen, zoals:
Gert-Jan Theunisse

BVB substrates / Euroveen BV, Grubbenvorst
Tekno-schaalmodel vrachtauto van BVB Substrates
(natuurgetrouwe uitvoering van een truck van BVB substrates
gedetailleerd en behalve qua afmetingen 1:50 niet van echt te
onderscheiden). Tekno is onderdeel van de BVB groep en een
wereldwijd gerespecteerde fabrikant van miniatuurmodellen.
Tekno maakt miniaturen van uitzonderlijk niveau voor
bedrijfsleven en particuliere verzamelaars.

Joekskapel Kleffe Zök, Horst
Minimaal 2x 20 minuten durend optreden tijdens
bijeenkomst, opening of feest.

Op woensdagavond 30 juni 2010 vindt de R
Rabo Zomeravond
plaats in de feesttent op het OLS-terrein te Grubbenvorst.
Voor het goede doel ‘Alpe d’HuZes’ worden bijzondere
V
artikelen tijdens een veiling te koop aangeboden.
diensten en ar

Maarten
van der Weijden

OLS Schutterij St. Jan, Grubbenvorst
4 eretribune kaarten op het schietterrein tijdens de Oud
Limburgse Schuttersfeesten in Grubbenvorst op zondag 4 juli
inclusief schutterslunch en drankjes.

Rabobank Maashorst voor al uw vragen:
Maashorst

Particulieren (077) 397 92 22
Bedrijven
(077) 397 93 33
www.rabobank.nl/maashorst

Meterik

Sevenum

Swolgen

Tienray

