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Budget Wonen XXL Store
Witveldweg 100,
5961 ND Horst,
aan de A73 afslag 11
Tel. 077 - 398 02 43,
info@budgetwonenxxl.nl
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Kogels kwamen buiten veilige zone terecht

Aanlegpalen OLS verplaatst
De aanlegpalen op het OLS-terrein in Grubbenvorst zijn ongeveer vijftig centimeter naar
links verplaatst om te voorkomen dat kogels buiten de veilige zone belanden. Enkele projectielen kwamen zondag bij het begin van de schietwedstrijd op het erf en het dak van een
aanwonende terecht. Het schieten vanaf de eerste twintig aanlegpalen werd daarop gestaakt.
Enige consternatie was het gevolg omdat de schutters die gebruik maakten van de eerste
twintig aanlegpalen niet wisten wat er aan de hand was.

stapel

korting!

extra kassakorting

op reeds afgeprijsde
artikelen*
bij 2 stuks 10% korting
bij 3 stuks 20% korting
bij 4 stuks 30% korting
bij 5 stuks 40% korting
bij 6 stuks of meer 50% korting
*

korting geldt niet op accessoires

Kerkstraat 7 | Sevenum | T 077-467 2929 | www.jansen-noy.nl

In eerste instantie dacht de
organisatie van het OLS dat de wind
debet was aan het afdwalen van de
kogels.

Windvlagen mogelijke
boosdoener
Een kogel bereikt een hoogte
van zo’n 350 à 400 meter waarna
de stuwende kracht wegvalt.
Windvlagen kunnen het projectiel dan
enigszins verplaatsen waardoor deze
op een andere plek naar beneden
valt dan was voorzien. Of windvlagen
daar alleen verantwoordelijk voor zijn
is niet meer na te gaan.
Op 150 meter hoogte kan immers
een heel ander windveld staan dan
op 350 meter hoogte. De onstabiliteit
van windkracht en windrichting kan
bij een weertype zoals dat afgelopen
zondag het geval was, enorm
verschillen.

Volgens Louis Litjens, vicepresident van de OLS-federatie is er
bij het intekenen van het terrein een
verkeerde tekening gebruikt. “Hoe
dat mogelijk is, weet ik ook niet. De
richtlijnen voor het opstellen van
schutsbomen en aanlegpalen zijn daar
helder in. De schutsbomen en harken
stonden wel correct opgesteld. We
hebben afgelopen dinsdagmorgen
alles nagemeten en toen bleek dat
de aanlegpalen niet goed geplaatst
waren”, aldus de vice-voorzitter.
Inmiddels zijn alle 84 aanlegpalen
door de organisatie iets naar links verschoven. Het streven is om de schietwedstrijden zaterdag in zijn geheel af
te werken. Of dat gaat lukken, is maar
de vraag met 73 schutterijen. Het
kavelen begint zaterdag om 10.30 uur.

‘Grubbenvors geit dig
rake’ wel erg letterlijk
Voorzitter Hans Relouw van schutterij Sint-Jan uit Grubbenvorst vindt dat
de focus nu te zeer gelegd wordt op
het foutief plaatsen van de aanlegpalen. “We hebben alles correct uitgevoerd en ingetekend maar toch gaat
er dan iets mis. Ik kan je verzekeren

dat zaterdag alle aanlegpalen goed
staan. We zoeken in een later stadium
wel uit waar de fout is gemaakt.”
De Grubbenvorster schutterij heeft
inmiddels de schade aan het dak van
een schuurtje waarop enkele kogels
terechtkwamen verholpen.

Veiligheid van
mensen staat voorop
Burgemeester Kees van Rooij zegt
in een reactie dat de verantwoordelijke mensen er goed aan hebben gedaan de schietwedstrijden te
onderbreken. “Veiligheid moet voorop
staan in deze. Bij grote evenementen
gaat altijd wel iets mis maar daar
moeten we geen drama van maken.
Omdat de schietwedstrijden zo dicht
bij het dorp plaatsvinden, hebben
we juist extra aandacht besteed aan
de veilige zone. Waarom er dan toch
nog kogels buiten die zone terecht
zijn gekomen is mij een raadsel. We
zullen als gemeente alle medewerking
verlenen aan de OLS-organisatie om
een herhaling te voorkomen”, aldus de
burgervader.
Lees meer over het OLS
op pagina 02 en 06
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Schutterijen Horst aan de Maas
presteren goed op OLS
Schutterij Sint Sebastianus uit Sevenum en Sint Lucia uit Horst zijn
door naar de volgende ronde op het OLS in Grubbenvorst. Beide schutterijen mogen zaterdag 10 juli opnieuw aantreden om deel te nemen
aan het kavelen.
Het zestal van schutterij Sint
Sebastianus uit Sevenum was als
eerste door naar de volgende ronde.
Buksmeester Erik Sturme: “We hebben in vrij korte tijd de bölkes van
de hark geschoten waardoor we nu
mogen afkavelen. We waren nog
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maar net klaar met schieten toen het
schietverbod van de eerste twintig
schutsbomen kwam. Voor schutterij
Sint Lucia uit Horst werd dat een
ander verhaal, zij moesten wel verkassen naar een andere schutsboom.
Wij zijn pas naar huis gegaan nadat
we zeker wisten dat onze Horster
schutsbroeders ook door waren”,
aldus Sturme. Het schutterszestal van
Sevenum bestaat uit: Vooropschutter
Joyce Sturme, Lucille Goemans,
Mart Pouwels, Nel Pouwels, Twan
Goemans en Erik Sturme.
Ook het zestal van Sint Lucia uit
Horst wist zich te plaatsen voor het
kavelen. Schutterijvoorzitter Ger van
Helden: “Ons zestal moest tijdens
het schieten van schutsboom verkassen. Dat was wel vervelend maar
uiteindelijk hebben we alle bölkes
van de hark geschoten en mogen
we zaterdag deelnemen aan het
kavelen. Ik ben dan ook zeer tevreden.” Het zestal van Sint Lucia uit
Horst bestaat uit: Henk van Rengs,
Loes van der Schoot, Marion Lenssen,
Mariska Lenssen, Maikel van Helden
en Harold van Zadelhoff.
Zowel Erik Sturme als ook Ger
van Helden zijn zeer te spreken
over het OLS. Ger: “Het was in één

Het Horster zestal is zaterdag weer actief op het OLS-terrein
woord fantastisch. Ik kreeg ondanks
de warmte kippenvel toen we door
de straten van Grubbenvorst liepen.
Een dikke pluim voor de organisatie”, aldus Van Helden. Buksmeester
Erik Sturme van Sint Sebastianus uit
Sevenum: “Als ik de OLS-organisatie

een punt mag geven wordt dat een
9,5. De verzorging tijdens de optocht
was perfect. Rijen dik stonden de
toeschouwers langs de route, wat
een ambiance. We komen zaterdag
dan ook graag terug.”
In totaal komen er zaterdag 73

schutterijen naar Grubbenvorst voor
het kavelen. Daarvan komen er 11
uit Noord-Limburg, 24 uit MiddenLimburg en 22 uit Zuid-Limburg. Uit
Belgisch-Limburg komen nog 16
schutterijen naar het OLS-terrein. De
wedstrijden beginnen om 10.30 uur.
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“ Een conflict oplossen is:
communicatie herstellen.”
mr. Jeroen Hellendoorn

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

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77
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Lessen in veilig internet
voor leerlingen Meuleveld
Kinderen van groep 8 van basisschool Meuleveld uit Horst kregen dinsdag les in veilig internetgebruik.
De leerlingen waren daarvoor te gast bij internetbeveiliger Com-Connect waar hen alles werd verteld over hoe om
te gaan met Hyves, e-mail en MSN.

Het lekkerste brood bij
al uw buitenactiviteiten
Van heerlijke rozijnenbollen tot stevige
meergranen ciabatta’s
HORST • MAASBREE

Volgens Paul de Vlieger van ComConnect is het de derde keer dat groep
8 bij hen op bezoek komt. Hij vindt
dat de leerlingen de perfecte leeftijd
hebben om te worden bijgespijkerd
over de gevaren die internet kan
bieden. “Ze gaan allemaal naar de
middelbare school en doen steeds
meer op internet. Daardoor behoren
ze tot een risicogroep. Wij leren ze
hoe ze hun Hyves-profielen kunnen
afschermen en wanneer ze de hulp
van ouders moeten inroepen als ze
merken dat er iets niet in de haak is.
Ook vertellen we ze dat ze anderen
niet via MSN moeten zeggen wanneer
ze op vakantie gaan. Het is bewezen
dat afgelopen jaar 650 inbraken zijn
gepleegd door MSN-contacten.”
In het lokaal van Com-Connect
zitten twintig Meuleveld-leerlingen
achter de computer, druk bezig met
de opdrachten uit de cursus. Wilfred
van Roij van Com-Connect legt de
kinderen uit hoe ze virtueel door de

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

tijd kunnen reizen en bijvoorbeeld
kunnen achterhalen wie er acht jaar
geleden voor groep 8 van Meuleveld
stond. Een andere opdracht is om
vanaf een ander e-mailadres naar de
ouders te mailen. De leerlingen gaan
druk aan de slag om hun ouders te
bestoken met nep-berichten over een
gewonnen prijs in de loterij of met de
mededeling dat roken in huis voortaan
ook verboden is.

Een apparaat om
verwijderde sms’jes
uit te lezen
Even later gaat de les verder over
mobiele telefoons. “Dit is een apparaat
waarmee je de complete inhoud van
een mobiele telefoon kunt kopiëren”,
vertelt Wilfred van Roij terwijl hij een
een apparaatje ter grootte van een
pinapparaat omhoog houdt. Twee
vrijwilligers komen giechelend naar

voren met hun mobieltjes in de hand.
Nog snel kijken ze of alle gevoelige
sms’jes zijn gewist. “Hiermee kun
je dus ook verwijderde berichtjes
uitlezen”, vertelt Van Roij lachend. Een
van de leerlingen spert haar ogen en
loopt rood aan. Daar had ze niet op
gerekend.

De kinderen behoren
tot een risicogroep
Leerkracht van groep 8 Danny
van de Meerakker vindt deze
speelse internetlessen een belangrijke aanvulling op het gewone
lesprogramma. “Veel kinderen hebben
niet in de gaten dat anderen bijvoorbeeld via Hyves heel veel over
je te weten kunnen komen, ondanks
dat sommigen hun profiel al voor een
deel hebben afgeschermd. Aan het
begin van het jaar geven we daar ook
al lessen over, maar hier ervaren ze
het zelf.”

Tweede verdachte
aangehouden in
zaak rozenmeisje
De Duitse politie heeft een
tweede verdachte aangehouden
in de zaak rondom de verkrachting
van en moord op het zogenaamde
rozenmeisje in Lottum. Het gaat
om een 44-jarige man uit Keulen.
Hij heeft inmiddels bekend dat hij bij
de moord betrokken was.
De politie kwam de man op het
spoor door de verklaringen van een
verdachte die vorige week al werd
aangehouden. Deze verdachte, een

OPSLAG NODIG?

55-jarige man uit Keulen, werd opgepakt nadat uit onderzoek bleek dat
zijn DNA overeenkwam met het DNA
dat op het lichaam van de vrouw
werd gevonden.
De vrouw, die tussen 18 en 25
jaar oud was, werd 14 jaar geleden
dood aangetroffen in een bosgebied aan de Horsterdijk in Lottum.
De identiteit van het slachtoffer is
nooit bekend geworden en hierdoor
kreeg ze de naam het rozenmeisje.

077 - 477 41 65

Tijdelijke opslag voor particulieren en
bedrijven in Horst & Baarlo

WWW.COXSELFSTORAGE.NL

Regelt alle zaken
omtrent uw autoschade!
Ook het
adres voor alle
ruitschades!

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

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Piet Kuenen
genomineerd voor
Leraar van het jaar
Piet Kuenen van het Citaverde College in Horst is genomineerd voor de
verkiezing Leraar van het jaar. Deze verkiezing wordt in het kader van de
Dag van de Leraar georganiseerd door SBL (Stichting Beroepskwaliteit
Leraren en ander onderwijspersoneel). Leerlingen, ouders, collega’s en
leidinggevenden kunnen hiervoor hun favoriete leraar aanmelden.

Het Citaverde College heeft Piet
Kuenen aangemeld omdat hij kinderen
zover kan brengen dat ze hun kwaliteiten willen benutten en vertrouwen
krijgen in hun eigen kunnen. Ook
ouders betrekt hij in de ontwikkeling
van hun kind en hij weet als geen
ander het kind, de ouder en de school
met elkaar te verbinden.
Door de vele reacties van collega’s
is Piet inmiddels genomineerd als
Leraar van het jaar en zit hij nu in de
tweede ronde. Toen hij deze week van

de nominatie hoorde was hij hierdoor
overdonderd, maar ook zeer vereerd.
De Dag van de Leraar is op 5 oktober
2010, dan is ook de uitslag van de
verkiezing te zien tijdens de Avond van
het Onderwijs op Nederland 2.
Uit alle aanmeldingen voor de
verkiezing Leraar van het jaar gaat
een deskundige jury een winnaar voor
het basisonderwijs, het voortgezet
onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs kiezen. Deze drie leraren zijn
een jaar lang ambassadeur voor alle
350.000 leraren in Nederland.
De jury wil graag uit elke sector de
leraren beter leren kennen. Hiervoor
moet van elke genomineerde leraar
een portret gemaakt worden. Het
Citaverde College wil graag samen met
leerlingen van zijn klas, oud-leerlingen
en ouders dit portret maken. Door
middel van een brief aan oud-leden
van de ouderraad, ouders en leerlingen zijn al veel reacties binnen. Piet
Kuenen heeft ook voor Focus in Venray
gewerkt en wellicht dat hier ook
ouders zijn of oud-leerlingen die graag
een reactie willen geven.
Als er mensen zijn die ook een
bijdrage willen leveren aan het
portret van deze bijzondere leraar dan
kan dat in de vorm van een gedicht,
spreuk, anekdote of verhaaltje.
De bijdrage kan verstuurd worden
naar Marie-José van Hegelsom van
het Citaverde College via
m.vanhegelsom@citaverde.nl

Verwendag voor mantelzorgers van dementerenden
Op zaterdag 18 september 2010 wordt aan mantelzorgers van dementerenden een boottocht op de Maas
aangeboden. Alzheimer Nederland, afdeling Noord-Limburg organiseert deze boottocht in het kader van de
Wereld Alzheimer Dag (WAD) op 21 september.
Op de Wereld Alzheimer Dag
vraagt Alzheimer Nederland aandacht
voor dementie en de gevolgen voor
patiënten en hun omgeving. Via de
regionale afdelingen wordt aandacht gevraagd voor de ziekte door
het organiseren van verschillende
activiteiten, zoals de boottocht op de
Maas.

Tijdens de boottocht op 18 september kan de vaak overbelaste mantelzorger even afstand nemen, ontspannen
en contacten leggen met lotgenoten.
Als de mantelzorger de zorg voor
de dementerende partner niet aan
iemand anders kan overlaten, mag de
dementerende ook mee. Vrijwilligers
zullen zo veel mogelijk de zorg voor

de dementerende overnemen, zodat
de mantelzorger even de handen vrij
heeft. Deelname aan de boottocht is
gratis.
Voor informatie en opgave kunnen mantelzorgers tot uiterlijk 21 juli
terecht bij mevrouw M. Verstappen
telefoon 077 473 17 22 of mevrouw
A. Engels telefoon 077 467 80 03.

Nieuw spoor voor station Horst-Sevenum
Het spoor langs perron 3 van station Horst-Sevenum is afgelopen weekend compleet vernieuwd.
Het hele stuk tussen de Heijnenstraat en de overweg Ulfterhoek kreeg nieuwe spoorstaven en bielzen.
Hierdoor moeten de treinen voortaan stiller en soepeler over het spoor rijden. Door de werkzaamheden was
het station compleet afgesloten en ook de overweg aan de Stationsstraat/Horsterweg was enkele dagen
dicht. Op dinsdagavond 13 juli wordt de Stationsstraat opnieuw afgesloten. Dit keer omdat dan de laatste
hand wordt gelegd aan de rotonde ter hoogte van de Pastoor Debijestraat in Hegelsom.

Zaterdag 10 juli Kavelen
Oud Limburgs Schuttersfeest
te Grubbenvorst
Op zaterdag 10 juli zal er door de schutterijen
die op zondag 4 juli niet gemist hebben verder
het Limburgse schutterswezen, de winst
van het Oud Limburgs Schuttersfeest 2010.
In de feesttent is deze dag ook weer

www.ols2010.com

live muziek en na afloop van de
schietwedstrijden vindt de huldiging
plaats van de OLS winnaar 2010.

Wie wint d’n Um 2010?
Superhoofdsponsoren:

42852 ontwerp: © Clabbers Communicatie

geschoten worden om de hoogste eer in

Supersponsoren:

WML Limburgs drinkwater
Jan Linders supermarkt
BAM Utiliteitsbouw bv regio Eindhoven
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KWF Kankerbestrijding krijgt
cheque van Sraar Smits
Vorige week dinsdag schonk Sevenummer Sraar Smits een bedrag van 16.016,16 euro aan KWF
Kankerbestrijding. De overhandiging van de cheque vond plaats op het hoofdkantoor van het Koningin Wilhelmina
Fonds (KWF) in Amsterdam. Sraar Smits zamelde in zijn eentje het bedrag bij elkaar. Het geld wordt ingezet voor
onderzoek naar kankerbestrijding en voor het ontwikkelen van medicijnen.
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SUMMERSALE
met 20% KORTING
op het gehele assortiment

Sraar Smits (l) overhandigde de cheque aan KWF-medewerker Joep Verboeket

(m.u.v. brocante en meubels)

Sraar for Life
bracht meer op
dan verwacht

Naast het ingezamelde geldbedrag kreeg Sraar veel contacten met
lotgenoten. Sommigen heeft hij op
weg kunnen helpen met de verwerking van kanker. Vaak wist Sraar hun
instelling positief om te buigen ten
aanzien van de ziekte.

KWF-hoofdkantoor
Nu even geen actie
was vol bewondering meer maar hardlopen
over actie
en fietsen
Op het hoofdkantoor van KWF
Kankerbestrijding in Amsterdam
werd Sraar vorige week dinsdag ontvangen door Joep Verboeket, hoofd
fondsenwerving KWF. De overhandiging van de cheque en het ‘feestje’
tijdens die samenkomst was volgens
Sraar hartverwarmend. “Ik werd
opgenomen in de wielerploeg van
het KWF, als beloning en blijk van
waardering vanuit het KWF voor mijn
actie”, zegt Sraar.
De Sevenummer wist voordat hij
aan zijn actie begon dat dit veel tijd
en energie zou kosten. “Achteraf bleek
zelfs dat het nog meer tijd en werk
kostte dan ik gedacht had. En dat
terwijl mijn vrouw en kinderen veel

De komende maanden staan er
geen inzamelingsacties van Sraar op
het programma. Hij wil zich voorbereiden op het meefietsen van de
‘Ride for the Roses’ op 5 september,
een wielertocht van 110 kilometer
voor de kankerbestrijding en twee
gezinstochten van 30 en 55 kilometer.
Daarnaast wil Sraar op 26 september
de marathon van Berlijn gaan lopen.
“Ik probeer zoveel mogelijk aan iedere
actie voor het KWF op het gebied
van hardlopen en wielrennen mee te
doen. Aandacht genereren voor KWF is
en blijft nodig en daar wil ik mijn bijdrage aanleveren”, besluit Sraar Smits
het interview. Voor meer informatie
zie: www.sraarforlife.nl

Rode Kruis start nieuwe
EHBO-cursus
De Rode Kruis-afdeling Horst aan de Maas-Venray start dit najaar een nieuwe EHBO-cursus. De lessen voor
deze cursus worden gegeven in het Rode Kruis-gebouw aan de Loevestraat in Horst en vinden plaats op woensdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur. De cursus bestaat uit twaalf lessen, waarvan de eerste op 20 oktober is, en
een examen.
Omdat een ongeluk in een klein
hoekje zit, geeft het Rode Kruis
ieder jaar een EHBO-cursus waarbij
deelnemers opgeleid worden tot
EHBO’er. De cursus wordt geheel
volgens de allernieuwste druk van
het Oranje Kruis-boekje gegeven. De
grondbeginselen als reanimatie, het

www.swartwit.info
swartwit@home.nl

hebben meegeholpen op administratief gebied, met de website, het
mailverkeer en met het schrijven van
brieven. Zelf had ik de handen vol
aan het werven van sponsoren en het
trainen voor de marathon”, kijkt Smits
terug naar het afgelopen jaar.

stelpen van ernstige bloedingen en
het omgaan met slachtoffers worden
behandeld en beoefend. Ook hoort
tegenwoordig het leren bedienen van
een Automatische Externe Defibrillator
(AED) bij de cursusstof. Hiermee
kunnen levens gered worden na een
hartstilstand. Na afloop van de cursus

wordt de kennis getoetst met behulp
van een examen. Als deze met
succes afgerond wordt, ontvangen
de cursisten het officieel erkende
diploma Eerste Hulp.
Voor meer informatie: Riny
Janssen, 077 398 41 33 opleidingen@
rodekruishorstSevenum.nl

VERKOELING
NODIG??

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

De 57-jarige Sevenummer kreeg
precies vier jaar geleden te horen dat
hij prostaatkanker had maar ging niet
bij de pakken neerzitten. Hij zou nog
maar twee jaar te leven hebben maar
kreeg wat ‘reservetijd’ in tegenstelling
tot veel andere kankerpatiënten. Artsen
en specialisten snapten niet hoe dat
kon omdat Sraar een vrij agressieve
vorm van kanker heeft. “De medici
denken dat mijn actief sporten
bijdraagt aan mijn extra tijd. Omdat
sporten mijn grootste hobby is, hoef ik
minder medicijnen te slikken.
Medicijnen breken mijn botten af.
Sporten daarentegen versterkt de
botten, misschien vandaar mijn extra
tijd. Ik kreeg dan ook het gevoel dat ik
iets moest doen voor KWF Kankerbestrijding en besloot de marathon van
Eindhoven te gaan lopen onder het
motto ‘Sraar for Life’. Ik hoopte een
paar duizend euro op te kunnen halen.
Uiteindelijk bleef de teller staan op
ruim 16.000 euro”, aldus Sraar.

AIRCO’S
VANAF  279.00
Perfect uitgerust.
Gewoonweg meer comfort.

De nieuwe Art SL met een diepte van slechts 90 mm.

VENTILATOREN
VANAF  19.99

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:

home of electronics
CoenDers eleCtro KerKstraat 11 5961 GC Horst 077 3981388

Ventilatoren

VOEL JE LEKKER
IN HUIS
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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

Tranen en zweetdruppels tijdens OLS-optocht
in Grubbenvorst

Hitte werd sommige
deelnemers teveel

Afgelopen zondagochtend vond op het OLS-terrrein in Grubbenvorst de officiële opening plaats van het Oud
Limburgs Schuttersfeest (OLS). De opening werd bijgewoond door vertegenwoordigers uit Belgisch en Nederlands
Limburg en staatssecretaris Marja van Bijsterveld. Na de middag trokken 156 schutterijen en vier gildes door de
straten van Grubbenvorst. Naar schatting 35.000 toeschouwers zagen onder tropische weersomstandigheden alle
deelnemers aan het OLS voorbijkomen.

Hydrofoorgroepen
en alle toebehoren zoals:



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

Mooi afgewerkte hoekwoning
3
Bouwjaar 2005, 350m
Bakhuuske 46, Hegelsom
Tel.:06-53719965
http://members.home.nl/petraderikx/

n

sproeiers

n

kleppen

n

snelkoppelingen

n

buizen

n

slangen

Voetbalvereniging S.V.E.B. uit
Broekhuizen/Broekhuizenvorst
zoekt voor het nieuwe seizoen
2010-2011 een

TRAINER D-JEUGD
Belangstelling?
Bel even onze voorzitter Mathieu Rutten,
tel. 077-4631312 of 06-30795161

DE 3VROUWEN

De dag begon met bewolking en
aangename temperaturen voor alle
deelnemers. Maar tijdens het hijsen
van de vlaggen op een groot grasveld
kwam de zon tevoorschijn en steeg
de temperatuur snel. Voor een tiental
deelnemers werd de warmte iets te
veel. Zij werden opgevangen door
leden van het Rode Kruis. De grote
OLS-optocht moest toen nog beginnen.
De OLS-organisatie had er alles aan
gedaan om de hitte het hoofd bieden.
Er werden flesjes water uitgereikt op
het terrein en langs de optochtroute.
Vele honderden vrijwilligers voorzagen
de deelnemers van water en mensen
van het Rode Kruis stonden langs de
route opgesteld om in te grijpen wanneer dat nodig bleek.

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

goed ingespeeld door
de OLS-organisatie

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

De algehele leiding over de 140
Rode Kruis-medewerkers en ambulancemedewerkers lag die zondag in handen van Twan Jacobs, hij is officier van
dienst van de GHOR (Geneeskundige
Hulp bij Ongevallen en Rampen).
“In totaal zijn er tweehonderd
mensen bevangen door de hitte. Met
name de jongere deelnemers hebben
de weersomstandigheden onderschat.
Er is vooraf veel gewaarschuwd maar
de jeugd pikt dit niet op omdat ze
denken dat ze over een goede conditie
beschikken. De oudere, wat meer
ervaren deelnemers weten wat hen te
wachten staat”, aldus Jacobs.
Alle mensen die door de hitte
bevangen werden, konden na verzorging de hulpposten op eigen benen
weer verlaten. Weliswaar zijn er twee

personen naar het ziekenhuis vervoerd
maar die hadden geen betrokkenheid
bij het OLS. Het betrof een toeschouwer langs de route en een bewoner
aan het OLS-terrein.

Jongeren nemen
waarschuwingen niet
altijd serieus
De OLS-optocht zelf verliep soepel.
Peter Relouw van de Grubbenvorster
OLS-organisatie: “Alles is perfect verlopen, tienduizenden bezoekers langs
de route en overal werden er flesjes
water uitgereikt, beschikbaar gesteld
door Watermaatschappij Limburg. Ook
na de klim over de laatste spoorbrug
stonden medewerkers van het Rode
Kruis klaar om deelnemers op te vangen die oververhit waren geraakt.”
Louis Litjens, vicepresident van
de OLS-federatie: “Ik heb niets dan
lof voor wat Grubbenvorst hier heeft
neergezet. Alles was perfect geregeld,
ik kan niet anders zeggen.”
Wie ook gevraagd wordt, iedereen
is vol lof over het OLS in Grubbenvorst.
Zo ook Marion Peeters van Rabobank
Maashorst die als vrijwilligster actief
was op het terrein. “Wat een feest. Dit
is de eerste keer dat ik op een OLS ben
maar dit is echt gaaf, echt heel mooi.
Al heb ik wel compassie met die schutters die deelnemen aan de optocht,
wat zullen die het warm krijgen. Maar
goed dat er onderweg water wordt
uitgereikt”, zegt ze al zittend op het
grasveld bij het vertrekpunt van de
optocht.
De deelnemers aan de optocht
zelf zijn ondanks de hitte zeer positief.
Ger van Helden, voorzitter van schutterij Sint Lucia uit Horst: “Man, wat

hebben wij genoten. Rijen dik stonden
de toeschouwers langs de route. Toen
we vanaf de Pastoor Zegersstraat de
Kloosterstraat opdraaiden zag ik de
volle eretribune. Het kippenvel stond
op mijn armen. Je mag gerust schrijven
dat ik een traantje moest wegpinken, zo’n indruk maakte dat beeld op
mij. Ik ben trots op Horst, maar wat
Grubbenvorst hier heeft neergezet is
fenomenaal”, aldus de voorman van
Sint Lucia. Zo’n zelfde geluid ook van de
Sevenumse schutterij Sint Sebastianus:
“Super georganiseerd, alle lof voor de
OLS-organisatie van Grubbenvorst”,
aldus Erik Sturme, buksmeester van de
Sevenumse schutters.
De twee schutterijen uit Horst
aan de Maas beten de spits af van de
OLS-optocht en ondervonden daardoor
minder hinder van eventuele opstoppingen. Zij namen dan ook relatief
‘fris’ de brug over het spoor om zich
vervolgens voor te bereiden op de
schietwedstrijden.

Grubbenvorst heeft
zich van zijn beste
kant laten zien
Burgemeester Kees van Rooij kijkt
uiterst tevreden terug naar afgelopen
zondag. “Het was perfect georganiseerd. Grubbenvorst heeft laten zien
dat het een groots evenement kan
organiseren. Dit heeft een positieve
uitwerking naar alle verenigingen
en vrijwilligers in Grubbenvorst en
dat straalt door naar heel Horst aan
de Maas. Van collega-burgemeesters
mocht ik talloze complimenten ontvangen. Die heb ik met plezier aan de
Grubbenvorster OLS-stichting doorgegeven”, aldus Van Rooij.
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Peel Maas
Regio Ondernemersprijs
krijgt nieuwe
naam

Starters
in de regio
Bedrijf

Architectenbureau
Daan Hesen
Eigenaar Daan Hesen
Adres
Groenewoudstraat 33
Plaats
Horst
Telefoon 06 42 99 33 39
contact@daanhesen.nl
E-mail
Website www.daanhesen.nl
Sector
bouw
Start
november 2009
Activiteiten
Architectenbureau Daan
Hesen is een jong en klein
bureau dat zich richt op
nieuwbouw en verbouw van
woningen en utilitaire gebouwen. Van hedendaagse architectuur tot monumentale
architectuur. Het bureau werkt
ook op freelance basis in de
bouwsector.
Doelgroep
Het bureau richt zich op
nieuwbouw en verbouw voor
particulieren en bedrijven.
Tevens is het bureau werkzaam
voor partijen in de bouwsector
zoals projectontwikkelaars,
aannemers en woningbouwverenigingen.
Onderscheidend vermogen
De opdrachtgever krijgt veel
flexibiliteit en toewijding. Het
bureau is laagdrempelig en
door kleinschaligheid kan een
scherpe prijs geboden worden.
Er is veel aandacht voor de
kwaliteit van het eindresultaat
volgens de wensen van de
opdrachtgever.

Bufkes-actie Alpe D’Huzes groot succes
Het Bufkesteam, bestaande uit zes rijders, heeft met het 27 keer beklimmen van de berg Alpe d’Huez
op 3 juni een bedrag van 63.000 euro bij elkaar gefietst. De winkel-actie van Bufkes heeft nog eens 6.500
euro opgeleverd. Het totaalbedrag van bijna 70.000 euro wordt gedoneerd aan de stichting Alpe D’Huzes
en komt volledig ten goede aan KWF Kankerbestrijding.

Open dag Boerderij Wienes en
Wienes Plaats Hegelsom
Op 18 juli is er een open dag op Boerderij Wienes en Wienes Plaats in Hegelsom. Tijdens de open dag kan tussen
10.00 en 16.00 uur de zorgboerderij en nieuwe volièrestal worden bezocht. De zorgboerderij biedt verschillende
diensten aan zoals logeeropvang, dagverzorging aan senioren en begeleide dagopvang aan mensen met een
verstandelijke beperking. Ook is er een mogelijkheid om te logeren bij Wienes Plaats.
over de dagopvang, het logeren en
Tijdens de open dag zijn medewerde kippen. Ook voor kinderen is er op
kers van Boerderij Wienes en Wienes
Plaats aanwezig om informatie te geven deze dag van alles te doen. Zo wordt

Gevraagd

Standhouders

Carbootsale Horst
Rommelmarkt op 25 juli
vanaf e 12,50
Aanmelden zie:

www.carbootsalehorst.nl
of bel 06 - 54 34 51 23

dat wat ons raakt

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

er een speurtocht gehouden waarmee
een prijsje te verdienen is. Daarnaast
is er volop gelegenheid om de onlangs
geopende volièrestal te bekijken.
Initiatiefneemster Marieke Claessens
van Boerderij Wienes: “We hebben een
groot raam gerealiseerd in de kippenstal. Op die manier krijgen de cliënten
die niet de kippenstal ingaan, maar ook
overige bezoekers zoals familieleden of
leerlingen van scholen de mogelijkheid
om naar de kippen te kijken zonder echt
in contact te komen met de kippen.”
Boerderij Wienes is een legkippenbedrijf met daarnaast veel hobbyvee
en biedt vanaf 1998 dagbesteding
aan mensen met een verstandelijke beperking. Vanaf februari 2007 is er ook
dagverzorging voor senioren gekomen
in het daarvoor gebouwde dagverblijf
Wienes Plaats. Hiervoor werd een
samenwerking met Proteion Thuiszorg
aangegaan. Sinds die tijd wordt er ook
begeleide dagopvang geboden aan
belevingsboeren, mensen met een
verstandelijke beperking, die niet de
mogelijkheid hebben om werkzaamheden te doen. Hiervoor is een contract
met Dichterbij afgesloten.
Vanaf september 2009 bestaat
er ook de mogelijkheid te logeren bij
Wienes Plaats. Met name in het weekend wordt hier gebruik van gemaakt.
De logees doen allerlei voorkomende
werkzaamheden op de boerderij en
genieten van de ruimte en de dieren.
Zo staat ook tijdens het logeren het
boerenleven voorop.
Boerderij Wienes en Wienes Plaats
zijn gelegen aan Hagelkruisweg 20 in
Hegelsom. Zie voor meer informatie
www.boerderijwienes.nl

Het stichtingsbestuur heeft
besloten de naam van de Peel
Maas Regio Ondernemersprijs te
veranderen in Ondernemersprijs
Horst aan de Maas. Reden
hiervoor is de herindeling van de
gemeente Horst aan de Maas.
In 2004 heeft Stichting Ondernemersprijs Noord-Limburg Horst aan
de Maas de Peel Maas Regio Ondernemersprijs in het leven geroepen.
Onder die naam heeft de uitreiking
van deze prijs in Horst aan de Maas
de afgelopen jaren steeds meer
bekendheid gekregen. Inmiddels is
het een happening die niet meer
weg te denken is uit ondernemend
Horst aan de Maas.
Het werkgebied van de destijds
opgerichte stichting bestond uit de
toenmalige gemeenten Horst aan
de Maas, Sevenum en de kernen
Meerlo, Tienray en Swolgen. De
heringedeelde gemeente Horst aan
de Maas komt nu overeen met het
werkgebied van de stichting.
De Ondernemersprijs Horst aan
de Maas wordt dit jaar op 25 november 2010 in de Merthal in Horst
uitgereikt. De ondernemersprijs is
gericht op alle ondernemers, uit de
industrie, uit de agrarische- en de
toeristische sector en uit het midden- en kleinbedrijf.
De selectiecommissie is al aan
de slag met de aangemelde ondernemers, daarna is het woord aan de
jury om de uiteindelijke winnaars te
kiezen.

Horster
assurantiekantoren
gaan samen
Vanaf 1 september worden
Assurantie Groep Horst en Baeten
Assurantiën samengevoegd.
De bedrijven gaan verder onder
de naam Assurantie Groep Horst.
Volgens Bart Martens, directeur
van Assurantie Groep Horst, wordt
het huidige kantoor van Baeten per
1 september gesloten en zitten alle
medewerkers straks samen in het
kantoor van Assurantie Groep Horst
aan de Energiestraat.
Het samensmelten van Assurantie Groep Horst en Baeten Assurantiën komt niet helemaal uit de
lucht vallen. De bedrijven werkten
volgens Martens in het verleden
al veel samen. “Assurantie Groep
Horst is ontstaan uit Janssen en van
Neerven Assurantiën en Martens
Assurantiën. In het verleden hebben
we samen met Baeten al een
hypotheekadviescentrum in Horst
geopend. Dat is later gesloten, maar
de samenwerking is gebleven.
We kennen Pierre Duchateau, de
directeur van Baeten, dus al lang.”
Door de samenvoeging werken er
bij Assurantie Groep Horst per 1 september in totaal vijftien personen.
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De Nacht van de
nachtvlinder
Op vrijdag 9 juli vindt de jaarlijkse landelijke Nacht van de nachtvlinder
plaats. Tijdens deze nacht organiseren IVN de Maasdorpen, IVN Geysteren/
Venray en het Natuurhistorisch Genootschap Venray gezamenlijk activiteiten
in en voor ‘t Zoemhukske in Horst.

Picknicken
voor
Ghana
Stichting De Vrienden van
Christopher houdt zondag 11
juli van 13.00 tot 18.00 uur
een presentatie tijdens de
’ParkPicknick’ in Central Park
aan de Oude Peeldijk 23 in
Meterik. Deze stichting zet
zich in voor plattelandsprojecten in Ghana.

Toneelprijs voor
De Vrije Spelers
Twee spelers van toneelvereniging De Vrije Spelers uit America hebben
een Limburgse toneelprijs gewonnen. Peter Duykers en Willem Driessen
ontvingen de LFA Theaterkus 2010 voor hun hoofdrollen in het stuk Het lijk is
zoek. De prijsuitreiking was tijdens de gala-avond ‘D’n avond van ‘t Muulke’
op vrijdag 2 juli in Thorn.

Voor plattelandsprojecten in Ghana

Lo Troisfontaine van het
Natuurhistorisch Genootschap Venray
houdt om 22.00 uur in ‘t Zoemhukske
een korte inleiding over nachtvlinders.
Tijdens deze inleiding zal worden
gesproken over het verschil tussen
dag- en nachtvlinders. Ook komt aan
bod hoe je nachtvlinders kunt onderscheiden en hoe je ze kunt indelen.
De namen van dag- en nachtvlinders zijn vaak erg beeldend, we
kennen bijvoorbeeld dagvlinders als
de dagpauwoog, de koninginnenpage,
het koolwitje en de kleine vos. Namen
van nachtvlinders zijn bijvoorbeeld:
huismoeder, kameeltje, lieveling en
peper- en zoutvlinder.
Na de inleiding worden op de
parkeerplaats voor ‘t Zoemhukske de

nachtvlinders met licht en geurstoffen
gelokt. Bezoekers kunnen dan zien
dat nachtvlinders weliswaar minder
felle kleuren hebben dan dagvlinders,
maar dat ze zeker niet kleurloos zijn.
Er mag gefotografeerd worden. De
activiteiten tijdens de Nacht van de
nachtvlinder duren tot ongeveer 24.00
uur. Iedereen is van harte welkom en
de entree is vrij.
De parkeerplaats van ’t Zoemhukske aan de Kasteellaan 3 in Horst
is die avond niet toegankelijk voor
auto’s. Parkeren kan bij de kasteelruïne of op de grote parkeerplaats
aan de Venrayseweg, tegenover
restaurant Aan Tafel. Meer informatie
is verkrijgbaar bij Henny Grouls,
077 398 29 71.

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

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

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
- woningbouw
- renovatie
- utiliteit
- datanetwerken
- draadloos Domotica
- Domotica KNX
Expeditiestraat 19, 5961 PX Horst, t 077-3983757

De Vrienden van Christopher
legden in het dorpje Kandiga
een waterput aan voor een
groep vrouwen die zichzelf ‘The
Friends of Trees Club’ noemt.
De vrouwengroep kweekt,
plant en verkoopt bomen en
verdient op deze manier geld
voor de gezinnen en verzekert
zo een groene toekomst voor
hun kinderen.
Tijdens de presentatie in
Central Park worden de
bezoekers van de ParkPicknick
geïnformeerd over de waterput
die met de opbrengsten van de
Horster Nieuwjaarsduiken in
2009 en 2010 en een bijdrage
van Oxfam Novib in het
noorden van Ghana is aangelegd. Er wordt een film vertoond over de aanleg van de
put, er wordt verdere uitleg
gegeven over de actuele
ontwikkelingen rondom het
project en er wordt uitleg gegeven over hoe mensen met
Stichting De Vrienden van
Christopher Ghana kunnen
bezoeken.
Stichting De Vrienden van
Christopher organiseert ieder
jaar een reis naar Ghana
waarbij iedereen die geïnteresseerd is mee kan gaan.
Geïnteresseerden komen
tijdens deze reis in contact met
allerlei ontwikkelingsprojecten
en bezoeken de plaatselijke
bevolking thuis.
Ook wordt er tijdens de
presentatie een demonstratie
door Vrienden van Christopher
gegeven met de Suncooker. Dit
is een hulpmiddel waarbij met
behulp van een paraboolspiegel en zonlicht zonder brandstoffen gekookt kan worden. Er
is ook een informatieve stand
en er worden Ghanese spullen
verkocht.
Door deze presentaties en
de reis naar Ghana wil Vrienden
van Christopher een grote
groep mensen kennis laten
maken met Ghana en met
ontwikkelingssamenwerking.
Meer informatie over de
stichting is te vinden op
www.vriendenvanchristopher.nl.

Het duo Peter Duykers en Willem
Driessen was genomineerd voor de prijs
van beste grote rol voor een mannelijke
speler. Vrijdag trokken De Vrije Spelers
uit America in een bus naar Thorn om
bij de prijsuitreiking van de awards
van de Limburgse Federatie van
Amateurtoneel (LFA) aanwezig te zijn.
“Het was net als bij de Oscar-uitreiking”,
vertelt een trotse Peter Duykers. “Eerst
wordt over alle genomineerden iets
verteld en daarna wordt de enveloppe
geopend en worden de winnaars
bekendgemaakt. Het was dus wel even
spannend.”
Het was de derde keer dat De Vrije
Spelers voor een Limburgse toneelprijs
waren genomineerd, maar de eerste
keer dat de Americanen een prijs mee
naar huis mochten nemen. Duykers is
enorm blij met het winnen van de prijs.
“Het is de kroon op mijn werk. Hier doe
je het voor.” Ook Willem Driessen kan
zijn geluk niet op. “We hebben er veel
tijd en energie ingestoken en het is mooi
als je op deze manier waardering krijgt
voor je werk.” Hoewel het voor de jonge
Americaan al de tweede keer was dat hij

werd genomineerd voor de toneelprijs
voelde hij tijdens de ceremonie de
zenuwen opkomen. Willem Driessen:
“Voor de bekendmaking maakten we
nog flauwe grappen over wat we zouden
zeggen als we wonnen. Toen onze
namen als winnaar werden genoemd,
ging het dak eraf.”
Peter Duykers en Willem Driessen
speelden beiden de rol van notaris in
de komische thriller ‘Het lijk is zoek’.
De vereniging voerde het stuk al op in
november. Op aanvraag van De Vrije
Spelers werd de voorstelling toen
beoordeeld door iemand van het LFA.
Het is bijzonder dat twee mensen
samen worden genomineerd voor één
prijs. Peter Duykers: “Toen we werden
genomineerd, vertelde iemand van
het LFA al dat we in onze rollen van
jonge en oude notarissen zo’n hecht
team vormden dat ze als een nominatie
zouden worden gezien.” “Het is niet
alleen een unicum”, vult Willem
Driessen hem aan, “maar ook goed voor
onze vereniging. We hebben er met
z’n allen hard voor gewerkt om dit te
bereiken.”

Jeugdige Vrije Spelers
zeer succesvol
Onlangs gaven de jeugdige Vrije Spelers uit America twee voorstellingen van het stuk ’Are you tokking to me’. Ondanks de hitte en het WKvoetbal was er veel publiek in de Bondszaal van America aanwezig.

Het stuk werd door de toeschouwers
goed ontvangen en het applaus klonk
dan ook regelmatig tijdens de voorstellingen. Ook de komische tombola met
toepasselijke prijzen na afloop was erg
leuk verzonnen. De jeugdgroep van de
Vrije Spelers heeft het stuk samen met
regisseuse Simone Trustfull vormgege-

ven, waarbij de jonge acteurs en actrices
zelf veel inbreng hebben gehad. Voor
veel spelers was dit de eerste keer dat
ze op de planken stonden en dat is ze
goed bevallen. Ze zullen hier dan ook
zeker een vervolg aan geven volgend
jaar. De voorstellingen zullen dan waarschijnlijk in maart plaats vinden.
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Opening Orgelfestival in Lottum
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Zomerconcert in America
Vrijdag 16 juli organiseert muziekvereniging St. Caecilia America weer haar jaarlijkse Zomerconcert op de straat
voor de Bondszaal in America.

Het Orgelfestival Limburg wordt dit jaar officieel geopend in
Rozendorp Lottum. Vrijdag 16 juli vindt hier het eerste concert van het
festival plaats.
Het Orgelfestival Limburg wordt
ieder jaar door de Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg
in de maanden juli en augustus
georganiseerd. In deze maanden kan
genoten worden van zeventig orgelconcerten, een orgelwandeltocht in
Maastricht en drie orgelbustochten.
Tijdens het eerste concert op
16 juli in de St.-Gertrudiskerk in
Lottum verzorgt Marcel Verheggen
een concert op het Randebrock-orgel
in samenwerking met panfluitist
Matthijs Koene. Het concert bestaat
uit een gevarieerd programma met
werken van Bach, MedelssohnBartholdy, Chiel Meijering en Jean
Langlais.

Marcel Verheggen is als organist
verbonden aan de St.-Servaasbasiliek
in Maastricht. Ook is hij orgeldocent,
orgeladviseur en artistiek leider van de
Maastrichtse orgelserie ’Pro Organo’.
Matthijs Koene sloot in 2001
zijn studie Cum Laude af aan het
Conservatorium van Amsterdam.
Hij speelt in verschillende ensembles
in binnen- en buitenland en is sinds
september 2005 verbonden aan het
Conservatorium van Amsterdam als
hoofdvakdocent panfluit.
De handelingen van zowel de handen als de voeten van de organist en
de fluitist kunnen gevolgd worden op
een scherm voor in de kerk. De aanvang is 20.15 uur, de entree is gratis.

Komend weekend
diverse activiteiten
in Museum De Locht
Komend weekend worden er in Museum De Locht diverse activiteiten
gehouden. Op zaterdag en zondag geven deskundigen enkele demonstraties
quilten. Op zondag staat het museum in het teken van de blauwe bes.
Daarnaast wordt op zondag een demonstratie siersmeedwerk gegeven en
treedt de Brooker Band op.

Fanfare St. Caecilia voor de bondszaal in America
De Jeugdfanfare van St. Caecilia
opent het programma, waarna Fanfare
St. Caecilia een programma met herkenbare nummers ten gehore brengt.
Zowel de jeugdfanfare als de fanfare
zelf staan onder leiding van dirigent
Frank Steeghs.
Dit jaar treedt de Bigband NoordLimburg als grote afsluiter op. Deze
band staat onder leiding van Jos
Wetzels en bestaat uit enthousiaste
muzikanten uit heel Noord-Limburg.
Uit eigen dorp treden Pieter van den
Homberg met zijn trompet/bugel

en Peggy Wismans als trombonist
op. Met klassiekers van Glenn Miller,
Benny Goodman, Duke Ellington, Count
Basie, Frank Sinatra, Randi Crawford en
Barbara Streisand is de liefde voor de
authentieke bigbandjazz de rode draad
door de optredens van Big Band NoordLimburg.
Het concert is dit jaar een speciale
gebeurtenis vanwege de wisseling binnen de zangsectie. Simone Roth gaat
na een aantal jaren zingen bij Big Band
Noord-Limburg haar microfoon overdragen aan twee nieuwe zangeressen.

Marjolein Kuenen en Jacqueline van
den Elsbergen nemen de zangpositie
van Simone Roth over.
Marjolein is afkomstig uit Meterik
en heeft diverse optredens met fanfare
Meterik en Lomm op haar naam staan.
Jacqueline staat aan het begin
van haar zangcarrière. Ze heeft als
tromboniste wel al ruime ervaring met
bigbandmuziek. Ook betreed tijdens
het concert Mike Schoolmeesters het
podium.
Het concert begint om 19.30 uur en
de toegang is gratis.

Je wordt maar
één keer 100...

De Brooker Band treedt op zondag 11 juli op in De Locht
Quilten is een handwerktechniek
waarbij drie lagen textiel met een doorstiksteek op elkaar genaaid worden. Voor
veel mensen is quilten een fijne hobby,
omdat hierbij met beperkte middelen
uiting kan worden geven aan de eigen
creativiteit. Op zaterdag en zondag zijn
er in Museum De Locht demonstraties
quilten waarbij liefhebbers nieuwe inspiratie kunnen opdoen. Kinderen kunnen
onder deskundige begeleiding zelf aan
de slag met lapjes stof.
Zondag wordt er in het museum een
blauwebessendag georganiseerd. Rond
deze tijd van het jaar staan de struiken
van de blauwe bessen er mooi bij. Er
kan een fietstocht van 35 kilometer
worden gemaakt door de omgeving
langs de vele percelen. Vanaf 10.00 uur
ligt er een routebeschrijving klaar in het
museum. Aan de hand van deze routebeschrijving kunnen mensen op eigen
gelegenheid deze tocht maken. De route
kan worden ingekort als dat wenselijk is.
Na afloop is er in het museum een voorlichting over de diverse bessenrassen en
hun eigenschappen.

Naast de blauwebessendag zijn er
op zondag nog andere activiteiten in
Museum De Locht. Zo demonstreren
smeden en hun leerlingen hun vaardigheid en creativiteit in het maken van
siersmeedwerk. Dit alles wordt muzikaal
ondersteund door de Brooker Band op
de binnenplaats van het museum.
Naast de vaste collecties zijn er
momenteel in Museum De Locht drie
wisseltentoonstellingen te bewonderen.
Er is een expositie met als titel Staaltje
van Textiel, waarbij textielkunst te zien is
waarin metaal is verwerkt. In het daglonershuisje is een tentoonstelling te zien
over de bevrijding van 65 jaar geleden
van Horst en de kerkdorpen en in het
aspergemuseum is een tentoonstelling
van postzegels met als onderwerp het
WK-voetbal van 1958 tot en met 2006.
Museum De Locht is dagelijks geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Groepen
kunnen op afspraak ook op andere tijden
terecht. De demonstraties en speciale
activiteiten beginnen komend weekend
om 13.00 uur. Voor meer informatie:
www.museumdelocht.nl

...er is maar één
Groene Kruis Thuiszorg!
Groene Kruis bestaat 100 jaar. En daar zijn we trots op. Voor u telt vooral het vertrouwde gevoel van een thuiszorgorganisatie die weet wat werkt in de praktijk. Al die ervaring
komt samen in de ondersteuning die ú thuis van ons krijgt. Hoogstpersoonlijk en
afgestemd op uw wensen. Er is maar één Groene Kruis Thuiszorg. U merkt het verschil.

Informatie: T 088 - 61 088 61 | www.groenekruis.nl
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Samba groet OLS Castenrayse Vennen in
Aan de vooravond van het OLS gaf het Braziliaanse koperorkest
Lyra Tatuí een gepassioneerde show weg in het centrum van Grubbenvorst.
Het publiek stroomde massaal toe en viel tijdens het concert even stil.

de schijnwerpers

De Stichting Heemkundig Genootschap Castenray zet dit jaar het natuurgebied De Castenrayse Vennen in de
schijnwerpers. Dit gebeurt op zaterdag 10 juli door middel van de onthulling van een monument. Ook wordt op
deze dag een boek over de Castenrayse Vennen gepresenteerd aan de burgemeesters van Horst aan de Maas en
Venray. Tot slot zal er op 10 en 11 juli een expositie over het natuurgebied worden gehouden.

Het concert van Lyra Tatuí
zaterdagavond was de opening van een
nieuw seizoen Klassiek op Locatie.
Het orkest werd in 2002 opgericht
als een sociaal project. Muziek werd
als middel gebruikt om bij jongeren
verantwoordelijkheidsgevoel en zelfbewustzijn te ontwikkelen en te voorkomen dat ze in handen van drugsbarons
en vrouwenhandelaren vallen. In
aanwezigheid van de commissaris van

de koningin Léon Frissen, burgemeester Kees van Rooij van Horst aan de
Maas, het voltallige OLS-bestuur en nog
ruim duizend anderen bracht Lyra Tatuí
tijdens het concert Zuid-Amerikaanse
samba naar Noord-Limburg. Ook speelde Lyra Tatuí speciaal voor het orkest
gearrangeerde klassieke werken. Met
soms kunstige bewegingen speelden de
musici anderhalf uur lang zonder een
noot te missen.

Het natuurgebied De
Castenrayse Vennen strekt zich uit
over de gemeentes Horst aan de
Maas en Venray. Dit staatsnatuurreservaat spreekt bij velen tot de
verbeelding. Met name veel ouderen uit Castenray en Horst hebben in
hun jeugd en ook daarna heel wat
tijd doorgebracht in het gebied.
Veel mensen koesteren prettige
herinneringen aan ’t Câssels Broek
als schaatswater. In het weekend
togen velen vanuit de regio Horst/
Venray naar het Castenrayse natuurijs. Om deze herinneringen levend
te houden, wordt op zaterdag 10
juli bij de toegangsweg tot de
Castenrayse Vennen een monument
van een schaatsenrijder onthuld.
Het gaat om een metalen plastiek dat is gemaakt door beeldend
kunstenaar Twan van Rensch uit
Venray.

Over de historie van het natuurgebied dat sinds 1969 beheerd wordt
door Staatsbosbeheer, heeft heemkundevoorzitter Jan Strijbos een boek
geschreven. Ook de huidige situatie
in het gebied met haar flora en fauna
wordt in het boek in ruime mate belicht. Het 256 pagina’s tellende boek is
onderverdeeld in 35 hoofdstukken en
bevat meer dan 500 foto’s. De eerste
exemplaren van het boek worden
op zaterdag 10 juli aangeboden aan
burgemeester Kees van Rooij van Horst
aan de Maas en burgemeester Hans
Gilissen van Venray. Hierna kunnen
degenen die het boek hebben besteld
hun exemplaar in het gemeenschapshuis afhalen.
In gemeenschapshuis De Wis aan
de Matthiasstraat te Castenray is een
grote foto-expositie ingericht. De ruim
650 foto’s geven een beeld van hoe
de situatie vroeger was, maar ook

van het natuurreservaat met de 3,5
km lange wandelroute zoals deze
nu is. Staatsbosbeheer, vogelwerkgroep ’t Hökske Horst-Sevenum en
het IVN Geijsteren-Venray zijn met
een infostand in het Castenrayse
gemeenschapshuis aanwezig. De
expositie kan op zaterdag bezichtigd
worden van 14.00 tot 18.00 uur en
op zondag van 10.30 tot 17.00 uur.
Het boek van Jan Strijbos kan
nog steeds besteld worden door
overmaking van 40 euro op rekening
12.81.37.517 t.n.v. Heemkunde
Castenray. Dit is inclusief verzendkosten. Vermeld bij ‘omschrijving’ duidelijk uw naam en adres. Voor meer
informatie, neem contact op met Jan
Strijbos via telefoon 0478 57 16 77
of e-mail jan.strijbos@hetnet.nl
Het programma in Castenray
begint op zaterdag 10 juli om 14.00
uur in het gemeenschapshuis.

Park
Parochiekerk Sevenum open voor bezichtiging Central
op zoek naar

De Parochiekerk van de H.H. Fabianus en Sebastianus in Sevenum wordt deze zomer op drie middagen voor het publiek opengesteld.
Op de donderdagen 15 juli, 29 juli en 12 augustus kan de kerk van 13.30 tot 16.30 uur worden bezichtigd. Op deze dagen worden ook
rondleidingen door deskundige kerkgidsen gegeven over de kunstschatten in de kerk.
De rondleidingen vinden
plaats om 14.00 en 15.00 uur en
duren ongeveer drie kwartier.
Er wordt vooral aandacht besteed
aan de glas-in-lood-ramen en de
vele beelden en beeldhouwwerken die in de kerk staan.
Tijdens de bezichtigingsdagen
wordt onder de toren een
demonstratie kaarsen maken

gegeven. Ook zijn in enkele vitrines
beschilderde eieren en diverse
bidprentjes uit het verleden en
heden te bekijken. Bijzonder is de
kopie van een aflaatbrief uit het
jaar 1317 die door Paus Johannes
XXII aan de Parochie van Sevenum
is verleend. Daarnaast worden veel
oude, kerkelijke gewaden tentoongesteld. In de zijbeuk is een video

te zien over de kerk en de kerkelijke gebruiken in vroeger tijden.
Degenen die in staat zijn om
trappen te lopen, kunnen de toren
beklimmen tot aan de galmgaten.
Van hier uit heeft men een prachtig
uitzicht over Sevenum. Op weg naar
de galmgaten komt men voorbij
een grote maquette van Sevenum
die de situatie weergeeft van voor

de Tweede Wereldoorlog met de
oude kerk, het raadhuis en de
gebouwen rondom de markt.
Het is ook mogelijk om in kleine
groepen tot in de spits te klimmen.
Alle inwoners van Sevenum,
maar ook mensen die buiten
Sevenum wonen zijn op 15 juli, 29
juli en 12 augustus welkom om de
Parochiekerk te komen bezoeken.

‘De Naakte
Waarheid’

Signe Tollefsen

ZOMER
UITVERKOOP
Graag tot ziens bij Mariette Mode!
Gratis parkeren voor de deur!

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51

Bedrijfsactiviteiten:
Ons bedrijf houdt zich vooral bezig met het verwerken van administratieve
gegevens, het samenstellen van jaarrekeningen en belastingaangiftes,
verzorgen van loonadministraties, advies-werkzaamheden op alle gebieden
betrekking hebbende op de onderneming en managementondersteuning.

medewerk(st)er

voor 15 uren per week,
Wij zoeken een
wegens uitbreiding van de werkzaamheden. De uren kunnen uitgebreid worden
bij gebleken geschiktheid.

Vaardigheden:
•
•
•
•
•

Administratieve opleiding op MBO-niveau
Kennis van boekhoudpakketten
[ervaring met Exact en Snelstart is een pré]
Samenstellen van overzichten t.b.v. klanten
Kennis van Microsoft Excel en Microsoft Word
Beantwoorden telefoon

Wij bieden een marktconform salaris en een prettige werksfeer.

Interesse?
Stuur of e-mail je brief naar Daladvies t.a.v. P. Lenders,
Geijsterseweg 1 | 5861 BK Wanssum | info@daladvies.nl

Zaterdag 10 juli staat Central
Park in het teken van ‘De Naakte
Waarheid’. Die avond betreden
drie singer-songwriters het
openluchtpodium.
De drie singer-songwriters die
zaterdag een optreden verzorgen
op het openluchtpodium spelen
liedjes met als thema ‘nakse liedjes’. Signe Tollefsen, Harold K en
Rick Treffers komen oorspronkelijk
uit Amerika. De artiesten vullen
deze avond met uitgeklede songs.
Ze gebruiken alleen hun stem en
een gitaar.
Signe Tollefsen won in 2006 de
Grote Prijs van Nederland in de categorie ‘beste muzikant’. Ze vertolkt
vele muziekstijlen zoals jazzy blues,
chanson, folk en country noir.
Het park is zaterdag open vanaf
20.00 uur en de entree is 7,50
euro. Central Park ligt aan de Oude
Peeldijk 23 in Meterik.

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
8 juli 2010
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Opruiming restanten landbouwbestrijdingsmiddelen
In het oppervlaktewater worden met regelmaat giftige stoffen aangetroffen die afkomstig
zijn van landbouwbestrijdingsmiddelen. Dit levert aanzienlijke schade aan het milieu op en
risico’s voor de volksgezondheid. De gemeente gaat meewerken aan de inzameling van restanten van landbouwbestrijdingsmiddelen.
Bedrijven die gebruik maken van gewasbeschermingsmiddelen, krijgen van overheidswege regelmatig te maken met einddatums voor gebruik
van bepaalde middelen. Over het algemeen is
er een termijn gesteld om de middelen met een
einddatum te kunnen gebruiken tot deze op zijn
en dan over te stappen op een nieuw middel.
Helaas lukt dat niet altijd en blijft er gewasbeschermingsmiddel over. De Stichting Opruiming
Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen
(STORL) stimuleert dat restvloeistoffen op een
verantwoorde manier af worden gevoerd.
Er is nu al de afspraak dat land-, tuinbouwers
en loonwerkers hun niet-aangebroken verpakkingen met landbouwbestrijdingsmiddelen
terugbrengen naar de distributeur. Aangebroken
verpakkingen die voorzien zijn van het beeldmerk van de Stichting Opruiming Restanten
Landbouwbestrijdingsmiddelen (STORL), kunnen door geregistreerde gebruikers bij het door
de gemeente te openen STORL-innameloket
worden aangeboden.
STORL-innameloket
De gemeente stelt een STORL-innameloket
open voor de gratis inname van aangebroken
STORL-verpakkingen. Inname van STORLverpakkingen bij de gemeente is voorlopig 1x
per kwartaal op zaterdag tussen 9.00 uur en
10.00 uur mogelijk bij de chemokar, die op
dat tijdstip aanwezig is bij Gemeentewerken,
Americaanseweg 43, Horst. De eerste inname
vindt plaats op zaterdag 17 juli aanstaande
tussen 9.00 en 10.00 uur. Dit jaar vindt inname
verder nog plaats op zaterdag 2 oktober aanstaande.

Nadrukkelijk wordt er op gewezen, dat het aanbieden van STORL-verpakkingen niet mogelijk
is tijdens de reguliere openstelling voor het
aanbieden van Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
door inwoners van de gemeente Horst aan de
Maas (tweewekelijks op zaterdag van 10.00 uur
tot 12.00 bij Gemeentewerken).
Voorwaarden voor inname
Voor het aanbieden gelden een aantal
voorwaarden. Zo is het aanbieden van
STORL-verpakkingen uitsluitend mogelijk
voor agrariërs uit de gemeente Horst aan de
Maas en moeten aanbieders zijn geregistreerd
bij een productschap (land- en tuinbouwbedrijven) of ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel (loonwerkbedrijven). Verder geldt
een legitimatieplicht bij aanbieding. Het gaat
alleen om de inname van STORL-verpakkingen
met eventuele restinhoud, voorzien van het
STORL-beeldmerk en de volgende tekst: “Deze
verpakking dient, nadat deze volledig is geleegd, te worden ingeleverd bij een KCA-depot.
Informeer bij uw gemeente”. Overige producten
worden niet aangenomen en geaccepteerd bij
het STORL-innameloket.
Agrarische ondernemingen in onze gemeente
die lid zijn van de LLTB ontvangen door tussenkomst van de LLTB een infobrief van de
gemeente.
Verantwoord ondernemen
De gemeente wil met de openstelling van het
STORL-innameloket een bijdrage leveren aan
het vereenvoudigen van een goede verwerking
van restant bestrijdingsmiddelen. We doen een
beroep op u, om hieraan mee te werken.

Afwezigheid wethouder Ger van Rensch
In verband met vakantie vervalt het wekelijkse ‘inloopuurtje’ / spreekuur van 13.00-14.00 uur
van wethouder Ger van Rensch in de bibliotheek te Horst op vrijdag 2 juli, op vrijdag 9 juli
en op vrijdag 16 juli 2010.

In week 28 de derde inzamelronde van plastic
verpakkingsafval
In week 28 vindt alweer de derde inzameling
van plastic verpakkingsafval plaats.
De eerste inzamelronde in mei heeft maar liefst
35.800 kg plastic opgeleverd, wat neerkomt op ca.
2,1 kg per huishouden! De tweede inzamelronde
in juni heeft 29.780 kg plastic opgeleverd!
Komende week worden op maandag (12 juli) alle
adressen bezocht aan de oostzijde van de A73 en
op vrijdag (16 juli) alle adressen aan de westzijde
van de A73. De A73 is de scheidslijn. Bedenk dat
u misschien wel in het dorp Horst of Grubbenvorst
woont, maar dat uw adres bij de andere inzameldag behoort omdat u aan de andere kant van de
A73 woont als de dorpskern zelf!

Welk afval wordt de komende tijd opgehaald?
Vrijdag 9 juli
• Inzameling restafval America en Griendtsveen
Zaterdag 10 juli
• Inzameling oud papier Griendtsveen,
Hegelsom, Kronenberg en Melderslo
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Maandag 12 juli
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom en
Horst (Kapellerhof)
• Inzameling plastic Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst, Lottum,
Meerlo, Melderslo, Swolgen en Tienray
Dinsdag 13 juli
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de
Riet) en Meterik
Woensdag 14 juli
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen en Tienray
• Inzameling GFT-afval Evertsoord, Kronenberg
en Sevenum
Donderdag 15 juli
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 16 juli
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Kronenberg,
Meterik en Sevenum
Zaterdag 17 juli
• Inzameling oud papier America, Horst-Zuid en
Sevenum
• Inzameling oude metalen Sevenum
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)

Afvalcontainers
De afvalcontainers dienen uiterlijk 07.00 uur
aan de openbare weg te staan.
Inzameling tuinafval
Iedere zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur
kan er door inwoners van de voormalige
gemeente Horst aan de Maas tuinafval
gebracht worden naar gemeentewerken,
Americaanseweg 43.
Het tuinafval dient zelf afgeladen te worden,
denk eraan het benodigde gereedschap
daarvoor ook zelf mee te brengen.
De burgers van de voormalige gemeente
Sevenum en Meerlo, Tienray en Swolgen
kunnen hun tuinafval brengen naar het
milieustation in Venlo, respectievelijk Venray.
Zie hiervoor de informatie in de gemeentegids
op blz. 23 tot en met 33.
Inzameling klein gevaarlijk afval (kga)
Iedere eerste en derde zaterdag van de
maand van 10.00 tot 14.00 uur kan er door
inwoners van de voormalige gemeente
Horst aan de Maas klein gevaarlijk afval gebracht worden naar de chemokar bij gemeentewerken.
De burgers van de voormalige gemeente
Sevenum en Meerlo, Tienray en Swolgen
kunnen hun kga brengen naar het milieustation in Venlo, respectievelijk Venray.
Zie hiervoor de informatie in de gemeentegids
op blz. 23 tot en met 33.
Om voor burgers van de voormalige gemeente
Horst aan de Maas te kunnen zien onder
welke afvalroute u valt kunt u de kalender
2010 raadplegen (zie stratenregister).
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.

Foto: Brendan v.d. Beuken

Foto
van de
week!

U kunt plastic verpakkingsafval alleen
aanbieden in de speciale transparante zakken
die u van ons heeft ontvangen. Gebruik geen
andere zakken, want deze worden NIET
meegenomen.
Mocht u in de tussentijd zakken tekort komen,
dan zijn extra zakken gratis verkrijgbaar
(tijdens de openingstijden) bij de centrale balie
in het gemeentehuis en bij de afdeling
IBOR (voormalig Gemeentewerken,
Americaanseweg 43 te Horst). Binnenkort
zullen de extra zakken ook in de kerkdorpen
verkrijgbaar zijn.
Nader bericht hierover volgt.

OLS Grubbenvorst:
Jong geleerd is oud gedaan...

Vervanging brugdek brug HelenaveensewegPastoor Hendriksstraat Griendtsveen

Bekendmakingen

Maandag 12 juli a.s. start IDEAAL Machinebouw en Constructie uit Horst in opdracht van de gemeente Horst aan de Maas met de vervanging van het brugdek met liggers van de brug over de
Helenavaart in Griendtsveen

Bouwvergunningen

Het oude brugdek wordt eerst verwijderd
waarna er een compleet nieuw brugdek wordt
aangebracht. Dit brugdek bestaat uit een
stalen ligger constructie waarop een houten
balkenlaag is aangebracht. De werkzaamheden zullen de gehele week duren (maandag
t/m vrijdag). De brug is hierdoor niet beschikbaar voor het verkeer en wordt afgesloten. In verband met de werkzaamheden zal
al het doorgaande verkeer op de Pastoor
Hendriksstraat/Helenaveenseweg omgeleid
worden middels borden. Voor uitsluitend
voetgangers wordt er een tijdelijke noodbrug
gemaakt om de Helenavaart over te steken.
Wij begrijpen dat deze werkzaamheden
overlast voor u met zich mee kunnen brengen.

Wij doen echter ons best om deze overlast
zoveel mogelijk te beperken.
Wij rekenen dan ook op begrip en medewerking van uw kant.
Voor algemene vragen over de
werkzaamheden kunt u contact opnemen
met adviseur integraal beheer & realisatie de
heer R. Kersten, team IBOR, bereikbaar via
telefoonnummer 077 - 477 94 96.
Voor vragen over de uitvoering van de
werkzaamheden kunt u contact opnemen met
de senior medewerker IBOR van de gemeente, de heer H. van den Brandt, bereikbaar op
telefoonnummer 06 -10161966.

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?
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.

Eric Beurskens
Stef van Loo
Han van Driel

RAADSLID Essentie

RAADSLID Essentie

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 D66

Aanvraag lichte bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om lichte
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het gedeeltelijk veranderen van een voormalige boerderij op het perceel gelegen aan de
Dwarsweg 12 te Meterik, ingekomen 28 juni
2010.
• Het oprichten van een dakkapel op het
perceel gelegen aan de Horsterweg 1 te
Broekhuizen, ingekomen 25 juni 2010.
• Het plaatsen van een terrasoverkapping op
het perceel gelegen aan de Nieuwe Baan 41A
te Tienray, ingekomen 30 juni 2010.
• Het vernieuwen van de tuinberging op het
perceel gelegen aan de Bernhardstraat 21 te
Meerlo, ingekomen d.d. 1 juli 2010.
• Het plaatsen van een serre op het perceel gelegen aan de Opperdonkseweg 6 te Lottum,
ingekomen d.d. 2 juli 2010.

NAAM: Eric Beurskens
WOONPLAATS: Horst
PARTIJ: Essentie
EMAIL: e.beurskens@horstaandemaas.nl
DAAR GA IK VOOR: In de nieuwe gemeente
wil ik de belangen van alle kernen afwegen en
daarbij goed luisteren naar wat de bewoners
zeggen maar vooral ook zelf willen bijdragen.
Mijn motto daarbij is: De maatschappij, dat
zijn wij! Daarnaast wil ik mij met name inzetten
voor het behoud van mogelijkheden en
kansen voor ondernemers in onze gemeente.
Want werkgelegenheid is de beste sociale
voorziening.

NAAM: Stef van Loo
WOONPLAATS: Broekhuizen
PARTIJ: Essentie
EMAIL: s.vanloo@horstaandemaas.nl
DAAR GA IK VOOR: Als voormalig
voorzitter van de dorpsraad BroekhuizenBroekhuizenvorst is me duidelijk geworden
dat er een andere koers gevaren moet
worden voor de gemeenschap. Er moet
duidelijker gecommuniceerd worden, en niet
om de realiteit heen draaien. Er is een grote
behoefte aan eerlijkheid en openheid in de
gemeentepolitiek. Als ambtenaar, college
en raad, moeten we niet vergeten dat we
in dienst staan van de burgers. We moeten
deze burgers dan ook als kostbare klant
behandelen. Dit betekent daadkracht en
rechtuit zeggen hoe het staat.
Daar wil ik me met Essentie voor inzetten!
NAAM: Han van Driel
WOONPLAATS: Sevenum
PARTIJ: D66
EMAIL: h.vandriel@horstaandemaas.nl
DAAR GA IK VOOR: D66 stelt de mens
centraal. Verstarring is ons vreemd. D66
zoekt het debat. D66 is onafhankelijk en voor
alle inwoners van Nederland, Limburg en de
nieuwe gemeente Horst aan de Maas die
de democratie hoog in hun vaandel hebben.
Democratie is regeren met een meerderheid
en rekening houden met de minderheid.

Aanvraag reguliere bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om reguliere
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het geheel vernieuwen van de brandweerkazerne gelegen op het perceel aan de
Zandterweg 10 te Lottum, ingekomen 28
juni 2010.
• Het uitbreiden van een bestaande bedrijfsruimte op het perceel gelegen aan de
Grubbenvorsterweg 44 te Lottum, ingekomen 30 juni 2010.
• Het oprichten van een blokhut op het perceel
gelegen aan de Mgr Jenneskensstraat 7 te
Meerlo, ingekomen 1 juli 2010.
• Het oprichten van een woonboerderij op
het perceel gelegen aan de St. Jorisweg te
Hegelsom, ingekomen 1 juli 2010.
• Het oprichten van luchtwassers + tanks op
het perceel gelegen aan de Konijnenweg 73 te
Melderslo, ingekomen d.d. 30 juni 2010.
• Het vergroten en het intern verbouwen van
een zeugenstal op het perceel gelegen aan de
Campagneweg 8 te Meterik, ingekomen d.d.
30 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 sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag sloopvergunning is ingekomen voor:
• Het slopen van een opslagruimte/
loods op het perceel gelegen aan de
Grubbenvorsterweg 3 te Lottum, ingekomen d.d. 1 juli 2010.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

Rectificatie
Aanvraag sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag sloopvergunning is ingekomen voor:
• Het verwijderen van asbestbevattende
materialen in de dakconstructie boven de
garage en afdak van de schuur op het perceel
gelegen aan de Broek 12 te Sevenum, ingekomen d.d. 16 juni 2010.
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 oprichten van 4 groepswoningen en 12
appartementen op het perceel gelegen aan de
Maasbreeseweg te Sevenum, met toepassing van een projectbesluit ex art. 3.10 Wro

Voorgenoemde vergunning is verstuurd op 8 juli 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:
Van rechtswege verleende bouwvergunning 1e fase
• Het oprichten van een garage en rundveestal op het perceel gelegen aan de
Tongerlostraat 31 te Sevenum.
Bouwvergunning 1e fase
• Het bouwen van een varkensstal en een
luchtkanaal op het perceel gelegen aan de
Midden Peelweg 4 te America.
Reguliere bouwvergunning
• Het vernieuwen van het dak van een
jongveestal en een melkstal op het perceel gelegen aan de Tongerlostraat 31 te
Sevenum.
• Het plaatsen van een schommelschip op
het perceel gelegen aan de Toverlaan 2 te
Sevenum.
• Het oprichten van een bijgebouw op het
perceel gelegen aan de Drie Kooienweg 32
te Evertsoord.
• Het plaatsen van een agrarische bewaarplaats op het perceel gelegen aan de
Donkstraat 6A te Meterik.
• Het vergroten van de woning op het
perceel gelegen aan de Peelstraat 49 te
Kronenberg.
• Het oprichten van een stallingsruimte op
het perceel gelegen aan de Kronenbergweg
10 te Kronenberg.
• Het verbouwen en vergroten van de woning op het perceel gelegen aan de In de
Paardenstal 10 te Griendtsveen.
• Het vergroten van een bedrijfsgebouw op
het perceel gelegen aan de Stationsstraat
82 te Horst.
Lichte bouwvergunning
• Het plaatsen van een dakkapel aan de zijkant van de woning op het perceel gelegen
aan de Vinkepas 6 te Sevenum.
• Het oprichten van een serre op het perceel
gelegen aan de Bosstraat 19 te Hegelsom.
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 8 juli 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.

Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en) /
ontheffing(en)
De volgende aanvrage(n) evenementenvergunning zijn ontvangen:
Evenementenvergunningen
• Werkgroep Tunnelfeest i.s.m.
Kasteelboerderij voor het organiseren van
Tunnelfeest ’Vive l’ordinateur’ op vrijdag
13 augustus 2010 in en rondom de tunnel
onder de A73 op de Kasteellaan te Horst;
• Café Ummenthun te Kronenberg voor het
organiseren van een muziekevenement
nabij locatie De Hees 108 te Kronenberg
op 23 en 24 juli 2010.
12 dagen regeling
Melding incidentele festiviteit door Café
Babouche, Schoolstraat 9, 5961 EE te Horst
voor vrijdag 9 juli 2010.
Tijdelijke verkeersmaatregel
• Op zaterdag 17 juli 2010 wordt een
gedeelte van de Wervelstraat te Horst,
tussen de Loevestraat en Mathieu
Starrenstraat afgesloten.
• Op vrijdag 16 juli 2010 wordt vanaf
18.00 uur een gedeelte van de
Gastendonckstraat te Horst afgesloten.
• Op zaterdag 10 en zondag 11 juli wordt
in verband met een Beachweekend een
gedeelte van de Gasthuisstraat nabij
de Café De Beurs afgesloten voor alle
verkeer. Het verkeer wordt ter plekke
omgeleid.

OLS Grubbenvorst
Op zaterdag 10 juli zal door de overgebleven
schutterijen verder geschoten worden om de
hoogste eer in het Schutterswezen de winst
van het Oud Limburgs Schuttersfeest 2010.
Dit betekent dat het komende weekend
weer vele deelnemers en bezoekers naar
Grubbenvorst komen om deel te nemen
aan het Kavelen of aanwezig willen zijn als
toeschouwer.
Ook bestaat de mogelijkheid dat de winnaar
op de zaterdag nog niet bekend is en dat
er op zondag nog verder geschoten moet
worden.
Verkeer:
De Californischeweg blijft open voor het
verkeer. Er zullen verkeersregelaars worden
ingezet om het verkeer in goede banen te
leiden. Deelnemers en bezoekers zullen
vroeg in de morgen arriveren.
Houdt u rekening met mogelijke vertraging en enige overlast in dit weekend.

Afsluiting Stationsstraat ter
hoogte van rotonde Hegelsom
De afgelopen maanden is er op het kruispunt Stationsstraat - Past. Debijestraat/Handelsstraat
hard gewerkt aan de bouw van de rotonde. De werkzaamheden aan de rotonde op het kruispunt verlopen voorspoedig en geheel volgens planning. Waarschijnlijk zal de rotonde eind
week 28 geheel opengesteld worden voor verkeer.
Ten behoeve van asfalteringswerkzaamheden
ten zuiden van de rotonde is het noodzakelijk om de Stationsstraat geheel af te
sluiten. Deze werkzaamheden zullen worden
uitgevoerd op dinsdag 13 juli vanaf 18.00
uur. De werkzaamheden zullen tot ca 22.00
uur duren. Voor autoverkeer wordt ter plekke
een omleidingsroute ingesteld. Fietsverkeer
kan gebruik maken van het fietspad langs de
Stationsstraat en ondervindt geen overlast

van de asfalteringswerkzaamheden.
Voor vragen over de uitvoering van het werk
kunt u terecht bij de opzichter van de gemeente, de heer Th. van Gend, bereikbaar
op telefoonnummer 06 - 52 30 43 43. Voor
algemene vragen over het werk kunt u terecht
bij de heer R. de Jong van het team Integraal
Beheer Openbare Ruimte (IBOR), bereikbaar
op telefoonnummer 077 - 477 94 90.

Commissie Samenleving
12 juli 2010
In de raadscommissie vormen raadsleden hun mening en worden raadsbesluiten voorbereid.
Bijvoorbeeld onderwerpen die eerder in een themabijeenkomst zijn besproken, maar nog niet
rijp zijn voor directe besluitvorming. De raadsleden hebben nog vragen aan het college of
er moet nog flink over gedebatteerd worden. Ook ingekomen stukken aan de raad - die door
de raad naar de commissie zijn doorverwezen - of onderwerpen die door burgers tijdens het
spreekrecht van de raad zijn ingebracht kunnen aan de orde komen. Als bewoner of organisatie
is het mogelijk om uw mening tijdens de raadscommissie kenbaar te maken aan de raadsleden
over een punt dat op de agenda staat.
De Commissie Samenleving vergadert op
maandag 12 juli 2010 vanaf 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis van Horst aan
de Maas.

Verslag van de Commissie Samenleving van
15 juni 2010

het stimuleren en waarderen van vernieuwende
initiatieven kunnen bijdragen aan het bevorderen van het zelfregisserende vermogen van de
individuele burger en de samenleving. Ook dát
is de Wmo”.
De commissie Samenleving ontvangt informatie
over de uitgangspunten van de Wmo en de
huidige stand van zaken.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op maandag 12 juli 2010
vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Commissie Ruimte 13 juli 2010
In de raadscommissie vormen raadsleden hun mening en worden raadsbesluiten voorbereid.
Bijvoorbeeld onderwerpen die eerder in een themabijeenkomst zijn besproken, maar nog niet
rijp zijn voor directe besluitvorming. De raadsleden hebben nog vragen aan het college of
er moet nog flink over gedebatteerd worden. Ook ingekomen stukken aan de raad - die door
de raad naar de commissie zijn doorverwezen - of onderwerpen die door burgers tijdens het
spreekrecht van de raad zijn ingebracht kunnen aan de orde komen. Als bewoner of organisatie
is het mogelijk om uw mening tijdens de raadscommissie kenbaar te maken aan de raadsleden
over een punt dat op de agenda staat.
De Commissie Ruimte vergadert op dinsdag 13
juli 2010 om 20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis in Horst aan de Maas.
Verslag commissie Ruimte d.d. 25 mei 2010

Kermissen
Broekhuizenvorst en
Tienray
Van 10 t/m 13 juli is er kermis in Broekhuizenvorst en Tienray.
Voor de kermisliefhebbers zijn er kortingsbonnen beschikbaar via de site
www.kermiskorting.nl .

Informatie over stand van zaken fietspaden
Bij de behandeling van de begroting op 6
april van dit jaar is besloten om de fietspaden Broekhuizen – Horst en Sevenum –
Grubbenvorst voorlopig niet uit te voeren omdat
er geen geld voor is. Wel heeft de gemeenteraad toen gevraagd om varianten in beeld te
brengen en door te gaan met voorbereidende
werkzaamheden. De commissie ruimte wordt
bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en
enkele varianten komen aan de orde.
Informatie over de stand van zaken
woningbouw
Er is geïnventariseerd op welke locaties in de
kernen nog gebouwd kan worden. De commis-

Kranestraat 14, 5961 GZ Horst,
tel. 077 - 477 97 25
Roostervrij zwemmen
Dag/Tijd
Donderdag
18.30-20.00
20.45-21.30
Vrijdag
12.00-13.30
18.30-21.30

Bad
Beide baden
Zwangerschapszwemmen
Recreatiebad
Beide baden
Recreatiebad

Zaterdag
14.00-18.00

Beide baden

Zondag
11.00-15.00

Beide baden

Maandag
09.30-11.30
09.30-10.15
11.00-13.30
Dinsdag
09.45-10.45
12.00-13.30
13.30-14.15
18.30-20.00

Op de agenda staan de volgende punten:

Ontwikkeling programma voorliggende
voorzieningen Wmo
In het coalitieakkoord voor het nieuwe college
van B&W staat over de Wmo:
“Door te investeren in de ontwikkeling van
allerlei algemene en collectieve vormen van
maatschappelijke ondersteuning kunnen de
almaar oplopende kosten voor individuele
voorzieningen en professionele hulp in de hand
worden gehouden. Eetprojecten, mantelzorgprojecten, respijtzorg, (wijk-) vrijwilligersprojecten en vrijetijdsprojecten zijn daar voorbeelden
van. Het ingezette beleid (in eerste instantie via
projecten) wordt gemeentebreed geïmplementeerd en er worden budgetten gereserveerd.
Het scheppen van goede randvoorwaarden en

Zwembad de Berkel

Woensdag
07.30-08.30
09.00-09.45
12.00-15.30

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

Beide baden
Aqua-varia
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, Aqua-joggen,
Aqua-varia, zwemles voor volwassenen
en kinderen, Trimzwemmen, Zwangerschapszwemmen, Baby/Peuterzwemmen, en
Vrouwenzwemmen.
Iedere laatste vrijdag van de maand:
Discozwemmen van 19.00-21.00 uur.
M.i.v. juli en augustus.
Meer informatie: www.horstaandemaas.nl of
Lokale Omroep Reindonk teletextpagina 215.

AQUA VARIA
Een zeer gevarieerde les!

Op zoek naar een leuke afwisselende les
waarin diverse vormen van Aqua fitness aan
bod komen? Doe dan vrijblijvend mee met
Aqua Varia!
Dit is een combinatie van o.a.
AquaJoggen,Trimzwemmen, Hydro-Riding
en Aquarobics. Er wordt gevarieerd in zowel
lesprogramma als waterdiepte.
Iedere week worden er een of meerdere van
deze vormen aangeboden waarbij regelmatig
op muziek wordt gewerkt.

sie Ruimte ontvangt informatie over de stand
van zaken van de diverse woningbouwlocaties
binnen de gemeente.

Doel
• Veelzijdig bewegen.
• Opbouwen en verbeteren van uw conditie.

Meer informatie over deze punten vindt u op
www.horstaandemaas.nl.

Kosten
Per les € 4,20. U kunt ook voordelig gebruik
maken van een 10- of 25-badenkaart!

Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op dinsdag 13 juli 2010
vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Wanneer?
Woensdag van 9:00 tot 9:45 uur. Afwisselend
in zowel Recreatiebad als Wedstrijdbad.

Brandweertips!

Bekendmakingen
Milieu

Wet ruimtelijke ordening

Bekendmaking ontwerpbeschikking
milieuvergunning in het kader van de Wet
milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag
om milieuvergunning binnengekomen. Zij zijn
van plan deze milieuvergunning te verlenen en
hebben in eerste instantie een ontwerpbeschikking opgesteld. In het belang van de bescherming
van het milieu zijn in de ontwerpbeschikking
voorschriften opgenomen. Het betreft de volgende ontwerpbeschikking:
Bedrijfsactiviteiten: Pluimveehouderij
Aanvrager:
Mts. Smulders-Litjens
Adres inrichting:
Schengweg 6 Horst
Betreft:
WM milieuvergunning
8.4 revisievergunning
Datum aanvraag:
23 maart 2010

Vooraankondiging voorbereiding
projectbesluit voor het oprichten van
een pluimveestal ten behoeve van de
pluimveehouderij aan De Cocq van
Haeftenstraat 46 te Meerlo
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:

Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 9 juli 2010 tot
20 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
bereikbaar onder nummer 077 – 477 97 77.
Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de inzage termijn
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de
ontwerpbeschikking naar voren brengen. Het
indienen van zienswijzen per email is vooralsnog
niet mogelijk. U kunt uw schriftelijke zienswijzen
richten aan Burgemeester en wethouders. Voor
het inbrengen van uw mondelinge zienswijze
dient u een afspraak te maken via de heer J. Huijs
van team Vergunningen. Wanneer u het niet op
prijs stelt dat uw persoonlijke gegevens bekend
worden dan kunt u dat aangeven in uw brief
waarin u uw zienswijzen weergeeft.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de zienswijzen bij het nemen van een definitief besluit.
Het instellen van beroep is slechts mogelijk voor
belanghebbenden. Een belanghebbende aan
wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij/
zij geen zienswijze tegen de ontwerpbeschikking naar voren heeft gebracht, kan geen beroep
instellen. Uit de bestuurspraktijk blijkt vooral dat
beroep kan worden ingesteld als ook zienswijzen
tegen de ontwerpbeschikking zijn ingediend.
Horst, 8 juli 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

• De bouw van een pluimveestal ten behoeve
van de pluimveehouderij op het perceel,
kadastraal bekend gemeente Meerlo, sectie H,
nummer 237, 347, plaatselijk bekend De Cocq
van Haeftenstraat 46 te Meerlo. De bouw van
de pluimveestal is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan gewijzigde regelgeving voor
welzijnseisen.
Het geldende bestemmingsplan laat op de
bestemming ‘Agrarische doeleinden’ geen
bebouwing toe. Met een projectbesluit kan
medewerking worden verleend.
Stukken met betrekking tot dit voornemen
liggen niet ter inzage. Omtrent dit voornemen
op zich kunnen geen zienswijzen naar voren
worden gebracht en wordt geen onafhankelijke
instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te
brengen. In een later stadium, als het ontwerpprojectbesluit daadwerkelijk is opgesteld,
wordt wel gelegenheid geboden over het ontwerpprojectbesluit zelf zienswijzen naar voren
te brengen. Hiervan zal te zijner tijd kennis
worden gegeven in de Hallo, de Staatscourant
en op de gemeentelijke website.
Deze kennisgeving wordt tevens op de gemeentelijke website bekend gemaakt. (www.
horstaandemaas.nl).
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening, ontwerpbesluit aanhoudingsplicht doorbreken
artikel 50, lid 3, sub b Woningwet en
ontwerp-besluit lichte bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas zijn voornemens om met toepassing van
artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening (Wro)
ontheffing te verlenen van het bepaalde in het
bestemmingsplan “Kom Horst” en daarnaast de
aanhoudingsplicht doorbreken met toepassing
van artikel 50, lid 3, sub b Woningwet, voor het
plaatsen van een zonweringselement op het
perceel Librije 53, 5961 VG Horst, kadastraal
bekend Horst, sectie B, nummer 8478.
De aanvraag om lichte bouwvergunning voldoet aan de criteria vermeld in artikel 4.1.1., lid
1, sub a Besluit ruimtelijke ordening (Bro) om
met toepassing van artikel 3.23 Wet ruimtelijke
ordening (Wro) ontheffing te kunnen verlenen.

Het ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing
en bouwvergunning en alle daarop betrekking
hebbende stukken ligt overeenkomstig afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met
ingang van 8 juli 2010 tot en met 18 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;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Gedurende de ter inzage termijn van het
ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en
bouwvergunning kunnen belanghebbenden
zienswijzen kenbaar maken, (bij voorkeur)
schriftelijk aan burgemeester en wethouders
van Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5900 AA
Horst of mondeling bij het team Vergunningen.
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening en ontwerpbesluit lichte bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas zijn voornemens om met toepassing van
artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening (Wro)
ontheffing te verlenen van het bepaalde in
het bestemmingsplan “Kronenberg omgeving
Meerweg”, voor het plaatsen van een terrasoverkapping op het perceel Meerweg 31, 5976
NS Kronenberg, kadastraal bekend Sevenum,
sectie G, nummer 4350.
De aanvraag om lichte bouwvergunning voldoet
aan de criteria vermeld in artikel 4.1.1., lid 1,
sub a Besluit ruimtelijke ordening (Bro) om
met toepassing van artikel 3.23 Wet ruimtelijke
ordening (Wro) ontheffing te kunnen verlenen.
Het ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing
en bouwvergunning en alle daarop betrekking
hebbende stukken ligt overeenkomstig afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met
ingang van 8 juli 2010 tot en met 18 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;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Gedurende de ter inzage termijn van het
ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en
bouwvergunning kunnen belanghebbenden
zienswijzen kenbaar maken, (bij voorkeur)
schriftelijk aan burgemeester en wethouders
van Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5900 AA
Horst of mondeling bij het team Vergunningen.
Horst, 8 juli 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

(Brand)veilig op vakantie
Even weg, zorgeloos genieten, ergens ver
weg van huis, zorg dan dat u uw woning
veilig achterlaat. Brandgevaar, wateroverlast
en de gevolgen van blikseminslag zijn vrij
eenvoudig te voorkomen. En als u het de
inbrekers ook niet te gemakkelijk maakt, kunt
u met een gerust hart volop genieten van uw
vakantie.
Zet alle elektrische apparaten uit, draai de
gaskraan bij uw gasfornuis dicht en maak
een back-up van uw computer. Controleer
of ramen en deuren dicht zijn, laat geen
vuilniscontainers, ladders buiten staan en
meld eventueel bij de politie dat u weg bent.
Gas en elektriciteit in caravan, camper,
tent en boot
Veel Nederlanders trekken er ’s zomers op uit
met een eigen vakantieverblijf. Helaas gebeuren er regelmatig onderweg, op de camping
of op het water ongelukjes omdat onvoldoende aandacht is besteed aan (brand)veiligheid.
Om dit zoveel mogelijk te voorkomen heeft de
Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg
en Rampenbestrijding (NVBR) een folder
ontwikkeld met alle mogelijke informatie
over dit onderwerp. U kunt deze folder en/
of andere folders en informatie op het gebied
van brandpreventie, halen bij uw brandweer
of kijk voor meer informatie op internet: www.
brandweer.nl
Neem bij brand geen enkel risico. De caravan, camper, tent of boot zijn vervangbaar,
U NIET!!!
Profiterend van de zon, mag de barbecue
natuurlijk niet ontbreken. Barbecueën is een
populaire bezigheid. Dat is niet verwonderlijk,
want een goed stukje vlees van de barbecue
smaakt heerlijk en het is reuze gezellig om
samen buiten te eten. Toch kan barbecueën
ook gevaarlijk zijn, want met vuur kan men
niet voorzichtig genoeg zijn.
Plaats de barbecue op een goede, stevige,
vlakke ondergrond. Maak de barbecue nooit
aan met spiritus, petroleum of benzine, dit
is levensgevaarlijk! Brandbare vloeistoffen
kunnen een steekvlam veroorzaken met als
gevolg ernstige brandwonden in het gezicht,
borst, armen en handen. Maak de barbecue
uitsluitend aan met aanmaakblokjes.
Zorg dat kinderen en huisdieren op een veilige afstand blijven. Houd water bij de hand en
laat de barbecue geen moment onbewaakt.
Breekt er ondanks alle voorzorgsmaatregelen
toch brand uit onderneem dan de volgende
acties:
1. Zorg er allereerst voor dat iedereen in
veiligheid is.
2. Verwijder de gasfles uit de omgeving van
de brand.
3. Meld de brand bij de receptie.
4. Waarschuw de andere campinggasten.
De brandweer wenst u een fijne en veilige
vakantie.

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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Bezoek aan Fresh Park Venlo
en Greenport House
Op 22 juni 2010 bracht de Commissie Ruimte
een gecombineerd bezoek aan Fresh Park
Venlo en het Greenport House in Venlo.
Op Fresh Park Venlo ontvingen de commissieleden informatie over het bedrijventerrein van
veiling ZON en maakten ze een rondleiding over
datzelfde terrein. De commissie Ruimte bezocht
de veiling, omdat een gedeelte van de terreinen

van veiling ZON op het grondgebied van de
gemeente Horst aan de Maas ligt.
In het Greenport House kregen de leden van
de Commissie Ruimte een presentatie over de
Regio Venlo en de organisatie van de regionale
samenwerking en de daaronder vallende projecten. Denk daarbij aan Klavertje 4, Floriade 2012
en Greenpark Venlo.

INFORMATIE VAN EN OVER
DE GEMEENTERAAD
VAN HORST AAN DE MAAS

De raadsvergadering van
29 juni 2010
Op dinsdag 29 juni 2010 vond een openbare vergadering van de gemeenteraad plaats.
De volgende punten kwamen aan de orde.
Burgerpodium
De Jamba’s – de jongerenambassadeurs –
hebben zich voorgesteld aan de leden van de
gemeenteraad. De Jamba’s vertegenwoordigen
de jeugd en willen de schakel zijn tussen jeugd
en de gemeente / politiek.
Spreekrecht raadsleden
Er werd geen gebruik gemaakt van het
spreekrecht.
Beantwoording schriftelijke raadsvragen
Er waren geen schriftelijke vragen die mondeling
beantwoord moesten worden.
In het kader van actieve informatie vanuit het college gaf wethouder Litjens aan de gemeenteraad
een tussenstand door over de strategische visie
rondom boomteelt in onze regio. In het najaar
wordt het rapport gepresenteerd aan de boomkwekerijsector; daarna wordt de gemeenteraad
geïnformeerd.
Ingekomen stukken
Naar aanleiding van de ingekomen stukken
werden vragen gesteld die door de collegeleden
beantwoord werden.
In antwoord op de vraag van D66 over de
uitspraak van de Raad van State deelde wethouder Litjens mede dat er een archeologisch
rapport lag, dat niet is ‘meegenomen’ in de procedure. Door deze vormfout zijn er alleen maar
verliezers. De gemeente Horst aan de Maas gaat
bij de inrichting van het Sint Lambertusplein voort
op de ingeslagen weg.
Op de vraag van D66 over de parkeerhefﬁng op
P2/Herstraat antwoordde wethouder Litjens dat
hier sprake was van miscommunicatie (mogelijk
toekomstige 2e parkeeronthefﬁng). Dat misverstand is inmiddels opgelost.
Verslag raadsvergadering 8 juni 2010
Het verslag van 8 juni 2010 werd vastgesteld.

Column

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

Harmonisatie
subsidies
Als politiek weten we heel goed hoe belangrijk
de vrijwilligers en verenigingen zijn voor de
leefbaarheid in onze gemeente. Door de
herindeling zijn wij verplicht om harmonisatie
van de subsidies door te voeren, zodat alle
verenigingen volgens dezelfde regeling
worden behandeld. Met deze harmonisatie
wordt het subsidie beleid van de voormalige
drie gemeenten dus op één lijn gebracht.
Het is noodzakelijk dat de uitgangspunten van
subsidie voor iedereen gelijk zijn.
Als Essentie hebben we nadrukkelijk
gevraagd de subsidie- en de huurharmonisatie samen te laten lopen, dit om
scheefgroei te voorkomen.

In de afgelopen raadsvergadering is er een
besluit genomen over de harmonisatieverordening. Hierin heeft Essentie, net als
overige partijen, gezorgd dat er de komende
jaren niet bezuinigd wordt op subsidies. Dit om
verenigingen rust en zekerheid te geven, en
tevens om de gevolgen van de harmonisatie te
kunnen volgen.
Door de economische situatie en de korting
van de bijdrage van het rijk aan de gemeente
zijn ook wij verplicht om bezuinigingen door
te voeren om de gemeenteﬁnanciën in balans
te houden. Wij willen echter zeker niet zoals
in Venray gaan snijden in subsidies of spaartegoeden van dorpsraden. Als Essentie vinden
wij dat je dit niet kunt maken.
Als Essentie weten we maar al te goed hoe
belangrijk de vrijwilligers voor de leefbaarheid
zijn. Om die reden zal Essentie zich dan ook
met de volle 100% voor hen inzetten!
Stef van Loo
Raadslid Essentie

Onttrekken bospad aan openbare verkeer
Er is een verzoek ontvangen, om een bospad
langs een woning aan de Meerlosebaan 10 in
Grubbenvorst, aan te kopen. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het voorstel
om het pad dat een openbare functie heeft - in
verband met de verkoop - wordt 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
harmonisatie subsidies” is het uitzetten van een
aantal hoofdlijnen voor de harmonisatie van
subsidies en de nieuwe subsidieverordening.
De gemeenteraad stemde unaniem in met de
Hoofdlijnennota harmonisatie subsidies, en ook
met het door de Essentie-fractie ingediende
amendement.
Jaarrekening 2009 gemeente Sevenum
Door de herindeling moet de gemeenteraad van
de huidige gemeente Horst aan de Maas de jaarrekening 2009 van het bestuur van de voormalige gemeente Sevenum vaststellen. De leden
van de gemeenteraad gingen unaniem akkoord
met de jaarrekening 2009 van de voormalige
gemeente Sevenum.
Jaarrekening 2009 gemeente Horst aan de
Maas
Door de herindeling moet de gemeenteraad van
de huidige gemeente Horst aan de Maas de jaarrekening 2009 van het bestuur van de voormalige gemeente Horst aan de Maas vaststellen.
De leden van de gemeenteraad gingen unaniem
akkoord met de jaarrekening 2009 van de voormalige gemeente Horst aan de Maas.
Benoemen leden Rekenkamercommissie
Door de herindeling moet de raad ook een
nieuwe rekenkamercommissie instellen.
De voorgedragen leden presenteerden zich
tijdens de vergadering kort aan de gemeenteraad. Vervolgens vond er een geheime stemming
plaats. Het resultaat was een unanieme benoeming voor:
• de heer J.J.P.M. van Hout, Hapert,
(tevens voorzitter);
• mevrouw A. Smits, Venray;
• de heer E.J.G. Broere, Grave,
als leden van de Rekenkamercommissie van de
gemeente Horst aan de Maas.
De rekenkamercommissie controleert het
gemeentelijke beleid op doeltreffendheid en
doelmatigheid.
Informatie
Wilt u meer weten over wat besproken is tijdens
de raadsvergadering: op www.horstaandemaas.nl
kunt u de videobeelden van de raadsvergadering
bekijken. Dat kan al daags na de betreffende vergadering. Nadat het verslag van de vergadering is
vastgesteld (in de volgende vergadering), kunt u
de vergadering in het digitale archief raadplegen
als videobestand en ook als schriftelijk verslag.

De Jamba's in actie tijdens de opname voor het programma Raad en Daad
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GEPLUKT

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

Wil Stultjens

Afgelopen zaterdag was onze HALLO-verslaggever voor zijn wekelijkse
boodschappen bij een zelfbedieningszaak in Tienray. Op de parkeerplaats
kwam hij een vrouw tegen met een flinke boodschappentas vol frisdrank.
“Dat gaat er wel in met dit weer”, merkt de vrouw op wanneer ze merkt
dat de redacteur op haar afkomt. Even later zit hij bij Wil Stultjens die aan
de Spoorstraat woont aan tafel, zij wordt deze week ‘Geplukt’.

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

Hollandse
garnalensalade

Bereiding:
· maak de peultjes schoon en
kook ze in weinig water in
enkele minuten gaar;
· snijd het bolletje gember, de
ansjovis en het sjalotje klein;
· verwarm de olie en fruit hierin
de sjalot met de kerrie glazig;
· voeg de gember en de ansjovis
toe en laat de stukjes ansjovis
smelten;
· voeg de tomatenketchup toe
en laat de saus helemaal
afkoelen;
· schep er de garnalen door en
breng het geheel op smaak
met peper, zout en eventueel
nog wat azijn;
· verdeel de peultjes over twee
borden en schep de garnalen
er op;
· garneer met wat bieslook.

Tip:
lekker makkelijk voor op een
warme zomeravond

Ik kan het raam
niet open zetten
door lawaai- en
stankoverlast
Ze woont graag in Tienray maar
hekelt de toename van gemotoriseerd
verkeer door het dorp. “Sinds ik hier
woon, is het verkeer vele malen
verdubbeld. Ramen openzetten met dit
warme weer is gewoonweg onmogelijk
door het verkeerslawaai én door de
uitlaatgassen die dan binnen te ruiken
en zelfs te proeven zijn. Ik ga er vanuit
dat die toename van verkeer te wijten
is aan het feit dat ‘Tiendere’ in een
bijzonder mooie omgeving ligt. We
hebben veel bossen, de Molenbeek,
een grindgat en het dorp is via de A73
gemakkelijk te bereiken”, merkt ze
fijntjes op.
Als ik haar vraag wat Tienray
wel heeft en andere dorpen niet
krijg ik een hele waslijst opgesomd.
“Cultuur, een klooster, bedevaarten,
processies, een prachtige kruisweg,
Klein Lourdes, een wandelroute (de
acht van Tienray) en een grindgat.
Eigenlijk kun je wel stellen dat Tienray
een open en geïntegreerd dorp is met
een multiculturele samenleving, en dat
kan lang niet elk dorp zeggen”, aldus
de ‘Tienderse’. Het mooiste plekje in
Tienray wil ze echter niet prijsgeven.

Waarom niet? “Nee nee, dat verklap ik
niet, anders word het er te druk”, lacht
Wil hardop.
Wil Stultjens zou graag zien dat er
in de toekomst een multifunctioneel
gemeenschapshuis komt in Tienray.
Ook een heus dorpsplein mist
ze. Daarnaast hoopt ze dat Tienray
verkeersluw wordt gemaakt.
Het is al ver in de middag en de
warmte is tropisch. Dat brengt me op
de vraag waar de vakantie van het
gezin naar toe gaat. Maar daar krijg ik
geen duidelijk antwoord op want Wil
heeft geen vakantiebestemming. “Nee
hoor, we rijden gewoon aan en zien wel
waar we terecht komen. Zo doen we dit
al jaren en het bevalt prima.”

WK voetbal heeft zo
z’n voordelen op het
gebied van coaching
Wil Stultjens kijkt graag naar
nieuwsprogramma’s op tv. Alle
andere programma’s mogen van
haar op de tv blijven omdat ze zelf
wel kiest wat ze wel of niet wil
zien. Naar de verrichtingen van het
Nederlands voetbalelftal op het
wereldkampioenschap in Zuid-Afrika
kijkt ze wel. Ze hoopt en gaat er vanuit
dat Nederland wereldkampioen wordt.
Wie weet krijgt Wil gelijk. Zo niet, kan
ze misschien bij Van Persie, De Jong,
Huntelaar, Sneijder en Van der Vaart aan
de bak als coach of conflictbemiddelaar.
En anders maar eens een balletje
opwerpen in Engeland, Frankrijk, Italië
of Nigeria.

RIX LIMERICK

op Bretonse
wijze

Benodigdheden: (2 personen)
100 gram peultjes
1 bolletje gember
2 ansjovisfilets
1 sjalot
1 eetlepel olie
mespunt kerrie
4 eetlepels tomatenketchup
100 gram Noorse of Hollandse
garnalen
peper, zout
azijn
bieslook

ook andere hobby’s, ik lees en wandel
graag. En ik kan ontzettend genieten
van het samenzijn van vrienden en
familie”, zegt ze met pretoogjes.

is zij werkzaam als thuisbegeleider
van gezinnen of alleenstaanden. De
begeleiding daarvan vindt plaats bij de
mensen thuis.
De Tienrayse houdt van mensen
en praat graag met hen. Ze ziet haar
werk als haar hobby. “Natuurlijk zijn er

Wil Stultjens (57) is gehuwd
met John (58) en samen hebben ze
twee kinderen, dochter Lennie van
29 en zoon Sjuul die 24 jaar oud is.
Wil heeft een eigen praktijk aan huis
en is werkzaam als counsellor, coach
en conflictbemiddelaar. Daarnaast

PUZZEL

Sudoku
3

3

7
7

7

2

5
6

9
8
3

4

2

9
6

Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Car Boot Sale lès ik, en ik lès doar,
Want ik heb noëit gewiëte wát dát woar.
Noa bin ik wèr beej,
En dát is niks vur meej,
Mit miene Mini Cooper bin ik d’r zoë mei klaor!

NIEUW EN UNIEK IN NEDERLAND
Voor elk moment in ieder seizoen:
4 SEIZOENEN BROODJES  3,95

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.

1

HALLO van afgelopen week: Car Boot Sale in Horst groot succes

9

5

3

2

1

6

7

8

4

7

2

1

8

4

9

3

6

5

4

8

6

3

7

5

2

1

9

8

4

9

7

6

3

5

2

1

6

7

5

1

2

8

9

4

3

3

1

2

5

9

4

8

7

6

1

3

4

9

8

7

6

6

2

5

6

7

4

3

2

1

9

8

2

9

8

6

5

1

4

3

7

JULI MAAND AANBIEDING:
TARTE CÉZANNE
Heerlijk Frans
plattelands taartje

 5,95
MUESLI TURFJES 3 voor  1,00
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/
wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Essentie loopt stage bij Kwekerij Gielen
in Grubbenvorst
“Essentie raadsleden zoeken stageplek”, zo kopte de diverse media in
maart jongstleden. Het initiatief van Essentie waarbij raadsleden van de
partij een dag meelopen bij een bedrijf, instelling, stichting of vereniging
in de Gemeente Horst aan de Maas. Raadslid Frank Wintels had de eer om
de eerste stage te doorlopen. Hij mocht naar Tomatenkwekerij Gielen in
Grubbenvorst. Een korte samenvatting van een indrukwekkende stage.
Poolse medewerkers
Nadat ik de gehele ochtend aan
de slag ben gegaan in de kwekerij en
een hoop uitleg heb gekregen over de
werkprocessen, word ik na de pauze
voorgesteld aan mevrouw Grazyna
Coesmans. Mevrouw Coesmans woont
al 40 jaar in Nederland en heeft al die
tijd samengewerkt met Poolse medewerkers bij Nederlandse bedrijven.
Speciaal voor mijn stagedag waren
diverse andere tuinbouwbedrijven
uitgenodigd om met mij en mevrouw
Coesmans te discussiëren over onder
andere de cultuurverschillen met

het was allemaal ontzettend leerzaam
en een bron van inspiratie voor mijn
werk als raadslid van Essentie. Bij deze
wil ik Kwekerij Gielen dan ook ontzettend bedanken dat ik een dag stage
mocht komen lopen!
Frank Wintels, Essentie

Poolse werknemers. Een belangrijke
conclusie is wat mij betreft dat er altijd
enorm veel waardering is voor de Poolse
werknemer, maar dat daarentegen de
communicatie vaak een probleem is.
Conclusie
Een dag werken bij een tomatenkwekerij heeft me geleerd dat de tijd
in de tuinbouwsector zeker niet heeft
stilgestaan in de afgelopen jaren.
Het werken met groepen die een
eigen verantwoordelijkheid hebben, de
efficiency waarmee gewerkt wordt door
geautomatiseerde processen en het
samenwerken met Poolse werknemers,

Haastige spoed ...
Dit keer goed!
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ZOMEROPRUIMING
T/M 70% KORTING!
BADKLEDING . ONDERMODE . NACHTKLEDING

Bespreking Poll week 25

De Floriade interesseert me helemaal niet
Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen voor de Floriade in 2012
zijn in volle gang. De aandacht voor deze wereldtuinbouwtentoonstelling zal de
komende tijd alleen maar toenemen. Als redactie van HALLO Horst aan de Maas
vroegen wij ons af of de Floriade alleen een feestje van bestuurders en enkele
ondernemers is en niet van de ’gewone man of vrouw’ uit Horst aan de Maas.
Onze poll geeft hier geen uitsluitsel over. De mensen die niets om de Floriade

geven, vormen slechts een lichte meerderheid van 51 procent. Henk Roenhorst
uit Horst is in ieder geval niet één van hen. “Moeten we eindelijk eens niet af
van het eng-Limburgse denken?”, schrijft hij. “De Floriade is een wereldtentoonstelling die uiteindelijk veel op kan leveren, qua good-will en qua euro’s
voor fabrikant en zakenman. Hoe dan ook, we zijn ermee begonnen en we
moeten doorzetten!”

De kermis moet beperkt worden tot het weekend
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het is kermisseizoen. Afgelopen week was het feest in America en
Lottum, komend weekend trekken de kermiskaravanen weer naar Tienray
en Broekhuizenvorst, en zo is er in het voor- en najaar in ieder dorp wel
een keer kermis. Het lijkt er echter op dat steeds minder mensen de kermis
bezoeken, en zeker niet van vrijdag tot en met dinsdag. Veel mensen nemen
niet meer de vaste snipperdagen op de maandag, dinsdag en woensdagochtend tijdens de kermis.

Cactus
Column
Toerist

Hoebertweg 6, 5966 ND America
Tel. 077-4641755 • Fax 077-4642310
E-mail: info@vanrengssteenhandel.nl
Internet: www.vanrengssteenhandel.nl

en
Wij lever

Lees het volledige verslag op
www.kiesessentie.nl. Wilt u graag
ook een raadslid van Essentie
kennis laten maken met uw bedrijf,
instelling, vereniging of stichting?
Neem dan contact met ons op via
info@kiesessentie.nl

Daarnaast hebben de kermisexploitanten te maken met toenemende
concurrentie van festivals en andere evenementen. In feite is er ieder weekend wel wat te doen in Horst aan de Maas en is de kermis niet meer het
bijzondere en unieke feest dat het vroeger was. Misschien heeft de kermis
als dorpsfeest zijn beste tijd gehad en is het verstandig om de festiviteiten
te beperken tot alleen het weekend. Zo komt iedereen in ieder geval op de
zelfde dagen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 26) > Schade voor boeren door extreme weersomstandigheden behoort tot het risico van het vak
> eens 73% oneens 27%

Als je met vakantie gaat en
ergens in het land een hotelletje zoekt wordt er meestal
meteen meegedeeld dat de
kamerhuur zoveel euro
bedraagt maar dat daar nog
wel een toeristenbelasting
bijkomt. Dat weet je en je
zeurt daar niet over. Elke
gemeente heeft daarvoor
immers zijn eigen voorwaarden vastgesteld. In Venray
heeft men nu iets bedacht om
de enorme gemeentelijke
tekorten op te vijzelen.
Niemand minder dan de
fractievoorzitter van het CDA
opperde het idee om ook
toeristenbelasting te gaan
heffen op de schouwburgkaarten en de hapjes die je in een
restaurant naar binnen werkt.
Behalve te gek voor woorden
is dit plan de doodsteek voor
de koppen soep- en tostiaanbieders. Geen hond gaat
dan toch meer aan tafel
‘buiten de deur’? Het zal
daarom niet lang meer duren
of het bezoek aan een gewone
Venrayse eetgelegenheid
verloopt als volgt. Bij het na
de maaltijd inkijken van de
rekening vraag je aan de ober
wat of de letters TB betekenen. Het antwoord is dan: “wij
moeten tegenwoordig ook TB
berekenen ofwel toeristenbelasting.” Op de verbaasde reactie van de klant die zegt dat hij
gewoon als bezoeker naar
Venray is gekomen, boodschappen heeft gedaan, iets
wil eten en dan weer met de
fiets naar Horst gaat en dus
beslist geen toerist is zegt de
man:”sorry, meneer, wij
hebben als gemeente een
stevig begrotingstekort en het
CDA denkt dit te kunnen
drukken met een uitgebreide
toeristenbelasting.” Bij het
naar huis fietsen schiet
opnieuw de voor het CDA
desastreus verlopen verkiezingsuitslag door je hoofd.
Leren ze het nou nóóit, denk je
dan. In Venray wordt het in elk
geval steeds fraaier! We zijn in
Horst aan de Maas véél
gewend maar de gemeenteraad bestaat, op dit moment
althans, toch uit weldenkende
mensen. Gelukkig!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Slotmanifestatie MaatschapTienrayse
pelijke Stage Dendron College
Donderdag 1 juli vond de afronding van de Maatschappelijke Stage (MaS) voor het Dendron College plaats. Tijdens
een feestelijke slotmanifestatie werd aan 100 leerlingen een certificaat uitgereikt en als dank voor hun positieve inzet
tijdens de pilotfase ontving iedere leerling een USB-stick. Ook werden er twee MaS-toppers van het jaar uitgekozen;
deze leerlingen hebben de beste MaS-stage verricht en ontvingen daarvoor twee vrijkaartjes voor Toverland. Loes
Wijnhoven heeft namens de gemeente de leerlingen bedankt voor hun inzet en getoonde initiatieven.
Een maatschappelijke stage
is een vorm van leren binnen het
voortgezet onderwijs waarbij leerlingen vrijwilligersactiviteiten doen en
kennismaken met allerlei aspecten
uit de samenleving. De stage is vanaf
het schooljaar 2011-2012 voor alle
leerlingen verplicht. De gedachte
achter deze stage is dat jongeren een
actieve bijdrage aan de samenleving
leveren en werken aan de ontwikkeling van goed burgerschap. Hoe lang
deze maatschappelijke stage duurt,
hangt af van het schooltype dat de
leerling volgt.
De leerlingen worden op school
tijdens MaS-introductielessen en door
de mentor begeleid. Ouders krijgen
ieder jaar een algemene uitleg en
Synthese ondersteunt en werft vrijwilligersorganisaties.
Het Dendron College in Horst is dit
jaar begonnen met de gedeeltelijke
invoer van maatschappelijke stages.
Afgelopen jaar voerden ongeveer
100 leerlingen ongeveer 30 uur
vrijwilligersactiviteiten uit. Komend
schooljaar gaan 250 leerlingen een

maatschappelijke stage doen, de
jaren daarna wordt dit aantal opgehoogd tot ongeveer 500 leerlingen.
Volgens landelijke peilingen blijft
na de MaS-stage ongeveer 10% van

de leerlingen vrijwilligerswerk doen.
Een afgenomen enquête onder
leerlingen op het Dendron College
laat zien dat bij deze leerlingen het
percentage op 40% ligt.

kermis 2010 in
OJC Gaellus
Komend weekend is het kermis in Tienray. Van 9 tot en met 13 juli
organiseert OJC Gaellus een uitgebreid programma dat plaats vindt op het
evenemententerrein naast de jongerensoos.

Op vrijdag 9 juli bijt de band The
Heavy 70’s de spits af. Eind jaren 90
speelde deze coverband al in veel feestzalen met bekende maar ook minder
bekende rocksongs uit de jaren ’70.
De feesttent van OJC Gaellus is om 20.00
uur open en de entree bedraagt 6 euro.
Op zaterdag 10 juli treedt de band
Cold Turkey op. Zij spelen een mix van
nieuwe nummers en klassiekers van
onder anderen Anouk, Miss Montreal,
AC/DC en The Police. Vanaf 21.00 uur
is de band te bewonderen, de entree is
7 euro.
Wie wordt dit jaar wereldkampioen
voetbal? Zondag 11 juli staat natuurlijk
in het teken van de WK-finale. In de
feesttent van OJC Gaellus is de wedstrijd
op groot scherm te zien. Naast de voetbalfinale wordt op deze dag de Tribute
Day georganiseerd. Voorafgaand aan
de WK-finale brengt de band TeBoven
liedjes van Bløf ten gehore. ’s Avonds
kunnen de bezoekers eerst genieten
van de Nirvana tributeband Bleach en

daarna van La Grange, een Led Zeppelin
tributeband. De entree op deze dag is
gratis. De tent is vanaf 13.00 uur open.
De kermis op maandag begint
sportief met het jaarlijkse vissen
en handboogschieten. Daarna kan
achtereenvolgens worden genoten
van de muziek van The Rambo’s en
de alternatieve gitaarpop van de Early
Adopters uit Horst. Zij hebben voorheen
al in Paradiso en de Melkweg gespeeld,
maar komende maandag dus in de
feesttent van OJC Gaellus. Audiofeel
uit Landgraaf sluit de avond af. De tent
gaat om 11.00 uur open en de toegang
is gratis.
In samenwerking met de dorpsraad worden op dinsdagmiddag allerlei
activiteiten voor alle dorpsbewoners
georganiseerd. ´s Avonds geeft coverband Cherrybomb een optreden met
nummers van onder anderen Anouk,
Motörhead en Krezip. De tent gaat om
13.00 uur open en ook op deze dag is
de toegang gratis.

www.aartsenfruit.com

Wie slim is…

komt werken bij Aartsenfruit in Venlo
Je bent een doorzetter - Je werkt in een hecht team - Je begint graag vroeg - Je wilt graag doorgroeien

Medewerker
groenten&fruit
Je werkzaamheden bestaan o.a. uit orderpicking, laden en lossen
en kwaliteitscontrole. een uitdagende baan bij de meest vooruitstrevende importeur in groenten en fruit. Met uitstekende
arbeidsvoorwaarden en een prima toekomstperspectief.
stuur je sollicitatiebrief met CV naar aartsenfruit Breda B.V., Heilaar-noordweg 9,
4814 rr Breda, t.a.v. Brigitte van der Pluym. Bel: 076 - 52 48 206,
mail: brigitte.pluym@aartsenfruit.nl of reageer via de website: www.aartsenfruit.com.
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15 VRAGEN aan Danique Keijsers 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.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Danique Keijsers
15
Horst
Nu vakantie,
daarna ROC Nijmegen
opleiding tandartsassistente

Waar word jij later een talent in?
Dat zou ik op dit moment nog niet
weten. Maar ik hoop heel erg in iets
met dansen, want dat vind ik nu super
leuk om te doen.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Mijn favoriete vak is wiskunde. Ik vind
dat het leukste vak omdat het een
soort raadsels zijn die je moet oplossen en dat vind ik leuk om te doen.
Engels vind ik vreselijk. Ik heb niet echt
een talenknobbel, dus ik vind het erg
moeilijk.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Eén beste vriend of vriendin heb ik niet

echt, want ik kan met iedereen wel
goed opschieten. Natuurlijk met de een
wat beter dan met de ander. Ik heb een
stel goede vrienden, die ik al een hele
tijd ken, waar ik nog steeds goed mee
kan opschieten en waar ik veel lol en
plezier mee maak.
In het weekend ben jij te vinden in?
In het weekend zit ik vaak met vrienden bij iemand thuis, gewoon gezellig
ergens zitten en bijkletsen. Omdat ik
het heel erg druk heb gehad, is dat er
de laatste tijd wel een klein beetje bij
ingeschoten.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Verschillende kleine dingen, zoals
hapjes en nootjes. En natuurlijk wat te
drinken.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Ik zou gezellig gaan shoppen met
vrienden en ook een beetje sparen op
de bank, zodat het misschien nog wat
meer wordt. En ik ga nog wat leuks

Nieuwe jongerensite
van BiblioNu

doen met mijn vriend. Als er nog geld
over is, ga ik het aan andere leuke
dingen uitgeven.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Ik zou door de grond willen zakken als
ik voor een groot publiek een domme
fout zou maken. O ja, en ook als ik
samen met mijn vriend ergens ben en
pap of mam belt op waar ik blijf.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Mijn vrienden. Met hen is het altijd
gezellig en er gebeurt altijd wel iets
grappigs als ik met ze op pad ga.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Tja, dat is moeilijk, want ik vind heel
veel dingen lekker. Als ik echt moet
kiezen, dan kies ik denk ik taco’s met
een lekkere salade erbij of een stuk vis,
kabeljauw of zo.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
Ik voel me het lekkerst in een hemdje
met een trainingsbroek, waar ik thuis
gewoon lekker in kan rondlopen. Maar
als ik ergens naartoe ga, dan trek wel
even een andere broek aan in plaats
van de trainingsbroek.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Op dit moment werk ik heel veel, maar

Bouw en hout
in goede handen!

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

enzovoort. Bij elke subrubriek is een
korte uitleg opgenomen en staan
er verwijzingen naar weblinks en
adressen waar men terecht kan.
Doordat de jongerensite ook links
heeft naar uittrekselsites, scholen
en catalogi van schoolmediatheken
is deze site bijzonder handig voor
jongeren. Behalve deze serieuze
zaken staan er ook leuke leestips,
BiblioNu nieuws en een agenda op
het Jongeren Infopunt.

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

Kom afkoelen en
ontspannen bij ALLURA!
Door onze klimaatregeling is het in deze tropische
temperaturen heerlijk vertoeven bij ALLURA!
Summer Face Treatment 60 min.

 65,00

★

Lichaamspeeling incl. verzorging

 32,50

★

Summer pedicure

 28,00

★

Reinigende gezichtsbehandeling met extra ampul om de vochtbalans weer aan te vullen. De massage wordt geïntensiveerd door
het gebruik van ICE BALLS die ook zorgen voor een betere doorstroming en doorbloeding, dagcrème, en Summer Tan Gel die het
gezicht een zomerse gloed geeft.

De jongerensite van BiblioNu is vernieuwd. Deze site met de naam
Jongeren Infopunt is te vinden via www.biblionu.nl op tabblad Voor iedereen.
In samenwerking met een aantal jongeren heeft de openbare bibliotheek
van Venray en Horst aan de Maas de site vorm en inhoud gegeven.
Op het Infopunt staan tien
onderwerpen die interessant zijn
voor jongeren. De thema’s Geweld
en criminaliteit, Gezondheid, Jij in de
maatschappij, Problemen, School en
studie, Seks en zo, Thuis, Verslaafd,
Vrije tijd en Werk en inkomen komen
hier uitgebreid aan bod. Zo heeft
Werk en inkomen bijvoorbeeld de
subrubrieken Belastingen, Bijbanen en
vakantiewerk, Geld lenen en schulden,
Solliciteren, Werken in het buitenland

het liefst besteed ik mijn tijd natuurlijk
aan andere dingen, zoals uitslapen,
msn’en, shoppen en leuke dingen doen
met vrienden.
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Ik zou wel wat meer uitgaansgelegenheden willen voor jeugd onder de 16,
die zijn er niet of amper. O ja, en wat
meer straatlantaarns in onze straat zou
ook niet verkeerd zijn, het is namelijk
erg donker als ik ’s avonds thuis kom.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Dat ligt aan de stemming waarmee ik
op de bank lig. Maar een romantische
comedy vind ik altijd leuk om te zien.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ehm.. daar heb ik eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht. Ik heb nog
zo’n 2,5 jaar om daar over na te denken, dus dat duurt nog wel eventjes.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Nieuw-Zeeland! Daar zou ik mijn naamgenote Danique en haar familie op willen ze zoeken die daar nu ongeveer 4
à 5 jaar wonen, dat is familie van mijn
vriend. Daarna zou ik daar gaan reizen,
want het lijkt me een erg mooi land.

Geldig in de maand Juli

Kapsalon, Schoonheidssalon, Massagesalon, Manicure, Pedicure,
Metamorfoses,Visagie, Workshops
Wij zijn 7 dagen per week geopend, ook in de avonden!

Allura Beauty&Spa
(gevestigd in Parkhotel Horst)

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

Column

24 uur
man zijn
Hoe is het leven van het
andere geslacht? Waarom
hebben zij van die bepaalde
mannendingen? Hoe zal het
op de jongenswc zijn? Hoe zou
het zijn om 24 uur lang te
denken als een man?
Omdat wij het mannelijk
geslacht altijd al interessant vinden, lijkt de studie ‘Hoe leeft de
man’ voor ons weggelegd.
Vrijwillig bieden wij ons aan
een dag te leven als one of the
guys. Stel we krijgen deze
unieke kans dan weten wij wat
ons te doen staat. Om de
seconde grijpen wij dan, net
zoals de meeste mannen,
ongegeneerd naar onze edele
delen. We willen er eindelijk
wel eens achter komen wat hier
nou zo leuk aan is. Ook zijn we
heel nieuwsgierig naar het
naast elkaar plassen. Deze
hangende wc’s, die ongeveer
één meter van elkaar hangen,
lijken ons de perfecte uitvinding. Hier kun je namelijk
plassen en socializen tegelijk.
Waarom is de man deze
geweldige uitvinding gegund?
Wij als vrouwen zijn er toch
voor gemaakt om twee dingen
tegelijk te doen?
Ook begrijpen we door deze
bijzondere 24 uur misschien
eindelijk de liefde voor kilo’s
plakkende gel. O ja, ook zouden
we in deze 24 uur onze kans
grijpen om ongegeneerd boeren
en scheten te laten, aangezien
dit onder meisjes not done is en
bij de jongens de normaalste
zaak van de wereld is. Tijdens
het man-zijn-voor-even genezen
we misschien ook wel van de
hysterische gekte rondom
tassen en pumps en worden we
gelukkig van een gloednieuwe
glanzende wagen. Zoete
cocktails en wijntjes maken in
deze periode waarschijnlijk
plaats voor de goudkleurige
vloeistof afgewerkt met witte
schuimkraag van twee vingers
dik. Bier is volgens ons het
mannending tijdens het
uitgaan.
Toch zien wij onszelf liever
met een kleurige cocktail dan
met een oncharmant glas bier
op het terras zitten. Als we er
nog eens over nadenken komt
daar nog bij dat met jongens
flirten veel leuker is dan met
meisjes flirten. Wij denken dat
24 uur man zijn leuk is, maar
vermoeden ook dat na deze 24
uur we weer gillend terugrennen naar ons meisjesbestaan.
Mies&Flo
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Emile Tacken leeft voor de paardensport
De Meterikse springruiter en ondernemer Emile Tacken (31) houdt van paarden. Zijn voorliefde voor de
paardensport begon al op jeugdige leeftijd, toen hij 7 jaar oud was. Emile werd lid van de plaatselijke pony- en
ruiterclub St. Joris en stapte op 13-jarige leeftijd over van het rijden op pony’s naar paarden. Aan zijn lange reeks
van behaalde successen kwam in oktober 2006 een einde nadat hij bij wedstrijden in Roggel zijn kuit- en scheenbeen verbrijzelde door een trap van een paard. Anderhalf jaar duurde het herstel en inmiddels is Emile weer terug
van weggeweest op sportief en zakelijk vlak.

houdt. “Bij paarden die getraind worden voor dressuurwedstrijden ontbreekt
dat element”, zegt Emile.
En Emile Tacken kan het weten,
want hij heeft heel wat springwedstrijden op zijn naam staan. “Een
van de mooiste overwinningen van
de afgelopen jaren heb ik behaald
op het Nederlands Kampioenschap
Seniorenspringen 2004 in Mierlo”,
aldus Tacken. In de daarvoor liggende
jaren boekte hij grootse successen
tijdens de Grand Prix van Den Haag in
2001 en in Wiesbaden. Een compleet
overzicht van Emiles prestaties is te
vinden op www.emiletacken.com

Actie en snelheid
daar hou ik van

Emile Tacken in zijn nieuwe onderkomen voor paarden
Vanaf 2000 is Emile Tacken professioneel bezig met zowel de paardensport als ook de handel in paarden. Het
kon ook haast niet anders lopen. “Mijn

opa heeft altijd met paarden gewerkt
en mijn vader had een rundveebedrijf
maar ondanks de komst van tractoren
hield ook mijn vader paarden. Ik heb

het dus niet van een vreemde”, aldus
de springruiter. Het feit dat Tacken zich
ging toeleggen op de springpaarden
komt doordat hij van actie en snelheid

Op dit moment rijdt Emile geen
grote wedstrijden omdat hij druk bezig
is met de afronding van zijn nieuwe
stal. “Bovendien heb ik momenteel geen paarden die mee kunnen
draaien op het hoogste niveau. Want
dat is wel belangrijk, als ruiter moet
je samen met je paard een team
vormen. Maar wanneer een paard het
niet in zich heeft om door te groeien
naar het hoogste niveau, moet je dat
ook erkennen en willen zien. Ik wil
nu eerst mijn onderneming draaiende
houden en me daarna weer richten op
de springsport”, zegt Emile.
Zijn spaarzame vrije tijd deelt
Emile sinds een half jaar met zijn
vriendin Nina Ulenberg uit het Duitse

Straelen. “Oh ja, en in de winterperiode speel ik zaalvoetbal in Sevenum”,
voegt hij er nog snel aan toe.
Eind juli opent Emile Tacken zijn
nieuwe stal. Een waar pronkstuk van
25 bij 50 meter en ook nog eens
paardvriendelijk gebouwd. Er zijn
29 paardenstallen in ondergebracht
en een opslagruimte voor stro en
materialen van 15 bij 25 meter. Verder
zijn er nog eens vier appartementen
voor mensen aangebouwd plus een
kantine en een kantoor. De paarden
lijken eerder in een suite te overnachten dan in een stal. Ze kunnen door
een bamboeluik naar buiten kijken
en tussen de paardenstallen zijn
raampjes aangebracht. De binnenbak waarin getraind kan worden, is
helemaal geïsoleerd en afgedekt met
speciaal zand. Licht dat vanuit koepels
de stal binnendringt wordt verdeeld
door melkglas in de koepels. Dit voorkomt een harde overgang van licht en
schaduw waardoor paarden zouden
kunnen schrikken. Er is werkelijk aan
alles gedacht.

Emile deelt zijn liefde
voor paarden
met de Duitse Nina
Op dit moment heeft Emile plusminus negentien paarden in opleiding
welke afkomstig zijn uit Nederland,
Duitsland en België. Emile Tacken, een
paardenliefhebber pur sang.

Groot Ruiterfeest in Horst Darters DC Umme 1
Ruiterclub Wittenhorst organiseert op zondag 11 juli het jaarlijkse paardenconcours op het ruiterterrein gelegen
aan de Kasteelse Bossen in Horst. Op deze dag zal er gestreden worden in de verschillende klassen springen en
dressuur. Ook wordt er gestreden om het verenigingskampioenschap. Nieuw aan het programma toegevoegd dit
jaar is de klasse ZZ-licht dressuur. Tot slot wordt gestreden om de Horst aan de Maas-trofee.

Nederlands divisiekampioenschappen

DC Umme 1. V.l.n.r.: Biek Janssen,
Peter Philipsen, Paul Kleuskens en Geert Philipsen

De Horst aan de Maas-trofee wordt
uitgereikt in een speciale wedstrijd
jachtspringen. Hiermee wordt de
nieuwe gemeente Horst aan de
Maas gepromoot als paardensportgemeente bij uitstek. Bij het verenigingskampioenschap worden per vereniging
teams samengesteld met leden die
op gebied van dressuur en springen
de meeste punten kunnen vergaren
om zo als vereniging uitgeroepen te

worden tot regiokampioen.
Er is een gevarieerd en afwisselend programma tijdens het
Ruiterfeest. Alle activiteiten vinden
plaats in de mooie omgeving van
de Kasteelse Bossen, dit maakt een
bezoek aan het evenement meer
dan de moeite waard. Niet alleen
voor paardenliefhebbers, maar ook
voor alle andere bezoekers. Voor de
allerkleinsten is er een springkussen

en een dierenknuffelweide. Iedereen
is van harte uitgenodigd om van dit
Ruiterfeest een gezellig en geslaagd
festijn te maken.
Het ruiterterrein is gelegen aan
de Kasteelse Bossen en is bereikbaar
via de Tienrayseweg in Horst. Het
terrein zal worden aangegeven met
de borden ‘Concours’. Het programma
begint zondag om 9.00 uur.
De toegang is gratis.

De Kronenbergse darters van
DC Umme 1 reisden 26 juni af naar
Nijkerk om daar mee te doen aan de
Nederlandse divisiekampioenschappen. De Kronenbergers waren eerder
kampioen geworden in de vierde
divisie VDO en namen het in Nijkerk
op tegen de kampioenen uit andere
divisies.
In de eerste ronde nam DC
Umme 1 het op tegen ’t Zooiitje uit
de regio Amsterdam. Die partij werd

ruim gewonnen met 6-1. De tweede
wedstrijd tegen Kapelhof uit Tiel was
een stuk spannender en werd pas in
de teamronde beslist. De Darters uit
Kronenberg verloren met 4-3, maar
vanwege het behaalde aantal punten
waren ze al verzekerd van een plek
in de kwartfinale. Die wedstrijd tegen
DC Casteleijn uit Zwolle werd verloren, waardoor het toernooi eindigde
voor DC Umme 1. DC Casteleijn werd
uiteindelijk Nederlands kampioen.
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Korfbalclub Odos actief
in woonwijken
In de afgelopen twee weken heeft korfbalclub Odos uit Hegelsom enkele demonstraties gegeven op grasveldjes en speeltuintjes in Sevenum en Horst. Op deze manier wilden ze jeugd en volwassenen kennis laten maken met
de korfbalsport.

Beachweekend
2010 in Horst
Op zaterdag 10 en zondag 11 juli vindt voor Café De Beurs en op de
parkeerplaats naast de Merthal in Horst het beachweekend 2010 plaats.
Aanstaande zaterdag is er een beachsoccertoernooi en zondag wordt een
beachvolleybaltoernooi georganiseerd.
Het is de eerste keer dat er een
Horster beachsoccertoernooi wordt
gehouden. De wedstrijden beginnen
op zaterdag om 17.00 uur. In teams
van drie personen wordt uitgevochten wie de eerste prijs in ontvangst
mag nemen en zich daarmee de
eerste beachsoccerkampioen van
Horst mag noemen.
Het beachvolleybaltoernooi
wordt op zondag gespeeld en begint
om 13.00 uur. Er wordt gestreden
in twee categorieën. In de eerste
categorie spelen teams met drie volleyballers die actief in wedstrijdverband spelen. In de tweede categorie

Tijdens de demonstraties gaven
jeugd- en seniorenleden van Odos
uitleg over het spel korfbal en lieten ze
zien dat korfbal een veelzijdige sport
is. Ook konden mensen zelf actief
deelnemen aan de demonstraties door
op korven van verschillende paallengte te oefenen. Deze demonstratieen kennismakingsavonden gaan in de
toekomst een vervolg krijgen want de
interesse en het enthousiasme was
groot.
Bij korfbal wordt, afhankelijk
van de leeftijd van de spelers, met
korven op verschillende paalhoogtes
gespeeld. Ook de balgrootte wordt
aangepast aan de leeftijd. Dit bete-

kent dat er al op jonge leeftijd met
korfballen begonnen kan worden. De
jeugd van 4 tot 18 jaar is verdeeld in
leeftijdsgroepen. Spelenderwijs wordt
het korfbalspel aangeleerd. Een keer
per week komen de allerkleinsten bij
elkaar om onder deskundige begeleiding kennis te maken met korfbal.
Vanaf 7 jaar spelen de kinderen in
een team echte korfbalwedstrijden
tegen leeftijdsgenoten van andere
korfbalclubs in de regio. Volwassenen
kunnen bij Odos terecht voor recreatief
spel, maar er zijn ook enkele prestatieteams.
Korfbalclub Odos is altijd op
zoek naar nieuwe leden. Er zijn drie

Minioren HZPC naar
NK in Amsterdam
Afgelopen weekend is in het Slotervaart-zwembad in Amsterdam
gestreden om de Nederlandse titels voor minioren. Koen Koster, Servé
Nelissen en Imke van den Hoef vertegenwoordigden HZPC.

worden de recreanten ingedeeld. Zij
spelen in teams van vier personen.
Beide dagen zal er gespeeld worden op aangelegde velden rondom
Café De Beurs die met twintig centimeter gele zand bedekt worden. De
minimumleeftijd om mee te spelen
is vijftien jaar en het inschrijfgeld
per team bedraagt 10 euro. Teams
die zich willen opgeven kunnen dat
zo snel mogelijk doen bij Café De
Beurs, Gasthuisstraat 27 in Horst of
via www.beachweekend.nl Hier is
ook meer informatie te vinden over
onder andere het aanmelden, teamsamenstellingen en de spelregels.

seniorenteams en vier jeugdteams
die meespelen in verschillende
competities. Daarnaast zijn er ook
buiten de lijnen diverse activiteiten
voor jong en oud, zoals het jaarlijkse
recreatief korfbaltoernooi.
Vanaf augustus worden er weer
diverse demonstratie- en kennismakingsavonden georganiseerd die
van tevoren worden aangekondigd.
Een training op dinsdag- of donderdagavond bekijken, kan ook.
Voor meer informatie kan contact
worden opgenomen met Berdien van
Helden via 06 27 45 58 81 of
odos.hegelsom@knkv.nl en via de
website www.odoshegelsom.nl

VOLOP KEUZE UIT FIETSEN MET
ELECTRO ONDERSTEUNING

s

KOGA E - LIGHT
Fiets met electro
ondersteuning
en slechts 23,4 kg
inclusief batterij

Peperstraat 54 - 5975 BW Sevenum - Tel. (077) 467 82 17 - www.theolommen.nl

Koen begon met 200 meter wissel
en eindigde op een mooie 4e plaats.
Op de 100 meter schoolslag en op de
100 meter vrij behaalde Koen de 11e
plaats en op de 100 meter rugslag
eindigde hij op de 14e plaats. Servé
Nelissen behaalde op de 100 meter

schoolslag een 18e plaats en kwam op
de 100 meter vrij op de 21e plaats.
Tenslotte zwom Imke van den
Hoef, die dit jaar voor het eerst
meedeed aan dit toernooi, de 50
meter vlinderslag en eindigde op een
13e plaats.

W

BUL assortimen!t!
L
FIET S ATB
SEN

NU BIJ ONS IN DE SHOWROOM!
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Traprenovatie
Stofvrij parket schuren

Gentiaan 15 - 5975 TG Sevenum - Tel. 06 27 09 14 69 - www.kerstenparketteurs.nl
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Rode Kruis afdeling Horst aan de Maas naar Belgrado

Deelname aan internationale
Eerste Hulp-wedstrijden
Een afvaardiging van het Rode Kruis afdeling Horst aan de Maas neemt van 8 tot 11 juli deel aan de First Aid
Convention Europe (FACE) in Belgrado. In de Servische hoofdstad wordt door 26 landen gestreden in drie categorieën
om de Europese titel. De Horster Rode Kruis-ploeg werd in september 2009 eerste op de Nederlandse Rode Kruis
Eerste Hulp-wedstrijden en mag derhalve Nederland in Servië vertegenwoordigen.

Feestweekend
Fanfare Eendracht
uit Meerlo
Komend weekend staat Meerlo geheel in het teken van het 120-jarig
bestaansfeest van fanfare Eendracht. Van vrijdag 9 tot en met zondag
11 juli staan diverse activiteiten gepland waarbij de Meerlose bevolking
betrokken wordt.
Zo vindt vrijdagavond om
19.30 uur de heropening van ‘De
Speulplats’ plaats. Zaterdagavond
vanaf 18.30 uur geeft de Meerlose
fanfare een Eftelingconcert in
samenwerking met kinderen van
basisschool Megelsheim. Zondag om
10.30 uur is er een hoogmis bij de
kapel van Sint-Goar voorafgegaan
door een wandelprocessie vanuit
het dorp naar de kapel. Om 12.30
uur vindt een dorpsbrunch plaats
en vanaf 14.00 uur zijn er diverse
optredens en demonstraties.

Jong en oud
betrokken bij
Meerlose fanfare

Het Horster team dat Nederland vertegenwoordigt in Belgrado is er helemaal klaar voor
Het team dat naar Belgrado afreist
bestaat uit: Rob Clabbers (commandant), Willem-Jan Alaerds, Ria Keiren,
Inge Hesen, Marjan Urselmann en
Lizette Direks. Esther Janssen is als
reserve inzetbaar en fungeert tevens
als tolk. Martijn Hesen is algemeen reserve. Riny Janssen en Jan Hermans zijn
de begeleiders van de ploeg. Samen
met de Horster afvaardiging reizen ook
nog eens negen supporters mee.
Riny Janssen kijkt uit naar de
wedstrijden: “De wedstrijden geven
een beeld van hoe in andere Europese
landen eerste hulp wordt geboden. We
kunnen daar van leren en andersom
kunnen andere landen misschien iets
van ons opsteken. De opdrachten die
we moeten uitvoeren zijn van tevoren
niet bekend, dus hebben we een
team samengesteld met een zo breed
mogelijke opleiding. Dat betekent
kennis op het bieden van eerste hulp
bij ongelukken (EHBO) en van GOR (gewonden onder rampomstandigheden).
We zullen daarbij moeten improviseren
om met zo min mogelijk materiaal toch

het gewenste doel te bereiken”, aldus
de begeleider.
De wedstrijd in Belgrado heeft drie
categorieën met elk een eerste prijs. Zo
is er het onderdeel hoe je omgaat met
het slachtoffer, empathie, inlevingsvermogen en gedachtegang van een
slachtoffer. Een ander onderdeel is het
uitvoeren van spelopdrachten. En het
onderdeel algehele ploegpresentatie
waarbij gelet wordt op kleding, het
marcheren en het geven van commando’s door de ploegleider.

Veel geoefend de
voorbije maanden
Volgens coach Jan Hermans is het
team klaar voor de wedstrijd in Servië.
“We hebben vanaf half oktober bijna
wekelijks op zondagmorgen geoefend.
Vanaf april hebben we het oefenen
op zondagen verminderd en naar de
dinsdagavond verschoven. Dit was nodig
omdat vanaf april meer aanvragen voor
hulpverleningsinzetten kwamen door organisaties die een evenement hielden.

De laatste inzet van onze ploeg hebben
we gehad op het OLS in Grubbenvorst.
Dat was een mooie generale repetitie
als je dat zo mag noemen”, aldus de
coach van het Horster team.
De afvaardiging uit Horst gaat
voor het hoogst haalbare in Servië,
ook al zijn de onderlinge verschillen
in werkwijze tussen de deelnemende
landen groot. Het verlenen van eerste
hulp is in de meeste Europese landen
veel uitgebreider dan in Nederland. In
andere landen mag men vaak meer
handelingen uitvoeren zoals het meten
van bloeddruk, zuurstof toedienen, injecties geven of een infuus aanleggen.
Allemaal handelingen die een EHBO’er
in Nederland niet mag uitvoeren.

Fanfarevoorzitter Noud Janssen
is al 25 jaar bestuurslid van de
Meerlose muziekvereniging waarvan
de laatste 12 jaar als voorzitter.

Feestweekend lijkt
meer op een reünie
Na de heropening van De
Speulplats vrijdagavond vindt
zaterdag een Eftelingconcert
plaats. Leerlingen van basisschool
Megelsheim hebben dansjes ingestudeerd op muziek die altijd bij de
Efteling te horen is. Een dag later, op
zondag, vindt er na de hoogmis bij
de Sint-Goar-kapel een dorpsbrunch
plaats waarvoor zich inmiddels al
meer dan driehonderd Meerlonaren
hebben opgegeven. “Het wordt een
echte reünie van dorpsbewoners”,
lacht Noud Janssen. Het middagprogramma bevat voor ieder wat wils.
Zo is er muziek op het terras van De
Speulplats, schapen drijven in de
wei, een roofvogeldemonstratie en
worden oude foto’s en filmmateriaal
op diverse schermen getoond. De
Meerlose brandweer is aanwezig

Ploeg gaat voor het
hoogst haalbare
De afdeling Horst neemt voor de
tweede keer deel aan zulke wedstrijden. In 1987 eindigde de Horster
ploeg op een eerste plaats bij Europese
wedstrijden in Duitsland.

GOED VOORBEREID
OP VAKANTIE?
NEEM ONS VAKANTIEPAKKET MEE!
Nu vanaf
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Fanfarevoorzitter Noud Janssen (r) in gezelschap
van het oudste spelende fanfarelid Sjaak Wijnhoven
“Ik vind het nog steeds fascinerend om een vereniging te mogen
leiden waar jong en oud lid van
zijn. Het oudste spelende lid is
Sjaak Wijnhoven, 75 jaar en Thijs de
Lange is met zijn 13 jaar het jongste
spelende lid. De fanfare telt vijftig
spelende leden en twintig jeugdleden die in het jeugdorkest spelen.
Daarnaast tien ereleden en één
erepresident. De beschermvrouwe
van onze fanfare is Mevrouw Heijs”,
zegt de voorzitter zo uit zijn hoofd.
Fanfare Eendracht staat al 12 jaar onder leiding van Hans Breuls uit Berg
aan de Maas. De Meerlose fanfare
oefent elke vrijdag in hun eigen verenigingsgebouw De Speulplats dat
gevestigd is op de plek waar vroeger
de lagere school stond. Een naam
met een dubbele betekenis volgens
Janssen.
Het verenigingsgebouw aan de
Mgr. Jenneskensstraat is uitgegroeid
tot een multifunctionele ruimte
waar vanaf 1 juli ook de ouderenvereniging Sint-Goar een plekje heeft
gevonden.

en geeft een aantal spectaculaire
demonstraties.

Muziek maken
is goed
voor je ontwikkeling
Noud Janssen ziet de grootste
uitdaging voor de toekomst van de
fanfare in het enthousiasmeren van
kinderen en hun ouders voor het
maken van muziek. “We hebben
als fanfare ervoor gezorgd dat het
muziekonderwijs weer terug is in
de klas. Na een pilot in Meerlo en
daarna de gemeente, is dit initiatief
nu ook provinciaal opgepakt. Muziek
en opvoeding horen bij elkaar en
in een groep muziek maken is een
goede leerschool en bovendien goed
voor je algemene ontwikkeling. Een
fanfare is niet in een fanfarepak door
het dorp lopen en moeilijke muziekstukken spelen. De muziekvereniging
zorgt voor muzikaal entertainment,
waar muzikant en luisteraar van
genieten”, aldus de voorzitter.
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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
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
09 juli t/m 16 juli
tandarts The
Gasthuisstraat 12, Horst
T 077 398 28 71

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

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

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

AGENDA

Kronenberg

Limburgse Dag van het
Paard

Broekhuizenvorst

za 10 juli 8.30 uur
Organisatie: Stichting
Ruiterbelangen Sevenum
Locatie: D’n Umswing

za 10 juli t/m di 13 juli
Locatie: centrum
Broekhuizenvorst

Meerlo

Kermis Broekhuizenvorst

Castenray

Aanbieding boek aan
burgemeester van Rooij
za 10 juli 14.00 uur
Organisatie: Heemkundig
Genootschap Castenray
Locatie: Gemeenschapshuis

Grubbenvorst
Afscheid directeur Jan
Vissers

do 8 juli 17.00 uur
Organisatie: Basisschool ’t
Reuvelt
Locatie: Basisschool ’t Reuvelt

Afkavelen OLS
za 10 juli 10.30 uur
Organisatie: OLS
Locatie: OLS-terrein

Horst

Nacht van de nachtvlinder
vr 9 juli 22.00 uur
Org: IVN de Maasdorpen e.a.
Locatie: ´t Zoemhukske

Beachweekend
za 10 juli en zo 11 juli 17.00
Organisatie: Café De Beurs
Locatie: Café De Beurs

Ruiterfeest
zo 11 juli 9.00 uur
Org: Ruiterclub Wittenhorst
Locatie: Ruiterterrein Kasteelse
Bossen

Wonen Horst Street Cup
zo 11 juli 12.00 uur
Organisatie: Wonen Horst en
RKsv Wittenhorst
Locatie: Wilhelminaplein

Buitenconcert
zo 11 juli 14.00 uur
Organisatie: Harmonie-Orkest
Noord-Limburg
Locatie: Tennishal De Riet

Feestweekend Fanfare
Eendracht
vr 9 t/m zo 11 juli
Organisatie: Fanfare Eendracht
Locatie: Meerlo

Kerkdiensten
America
zondag

zo 11 juli 10.00 uur
Organisatie: kerkbestuur en
Fanfare Eendracht
Locatie: processie van kerk naar
kapel

Melderslo

Melderse examenfuif
vr 9 juli
Organisatie: Commissie
Melderse examenfuif
Locatie: Melderslo

Brooker Band
Zo 11 juli 13.00 uur
Organisatie: Museum De Locht
Locatie: Museum De Locht

Meterik

Start jubileumjaar
Concordia

zondag

zaterdag

zondag

zondag

zaterdag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

zaterdag
zondag
donderdag

zaterdag
maandag
donderdag

do 15 juli 13.30 uur
Organisatie: Werkgroep Open
Kerk en Toren Dagen
Locatie: Parochiekerk

Meterik

Tienray

zondag
dinsdag

vr 9 juli t/m di 13 juli
Locatie: centrum Tienray

Sevenum

zondag

Woensdag 14 juli gesloten. Iedere kermisdag open vanaf 11.00 uur.
Tevens nog personeel gezocht voor het cafetaria.

Spoorstraat 3 Tienray

tel. 06-29 53 23 02

09.45

Heilige mis

08.30

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

18.00
10.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

19.00
09.30
08.30

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

10.30
09.00

Melderslo

zondag

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Swolgen

zaterdag
zondag
maandag

donderdag
vrijdag

Dinsdag 13 juli aanvang 17.00 uur dj Gradje

Heilige mis

Lottum

dinsdag

Maandag 12 juli aanvang 17.00 uur Neppie Kraft
20.00 uur All alone Riny Cortenbach

19.00

Kronenberg

Sevenum

Zondag 11 juli aanvang 17.00 uur Troubadour Peter van de Water

Heilige mis

Horst (Norbertus)

zondag
donderdag

Zaterdag 10 juli aanvang 20.00 uur Shake Before Use
met nummers van Rolling Stones, The Who, Herman Brood, REM,
Golden Earring, U2, Metallica, Steppenwolf, Elvis en Neil Young

19.15

Horst (Lambertus)

Meerlo

4 dagen livemuziek op groot terras
met podium en bierwagen.

Heilige mis

Hegelsom

zo 11 juli 13.00 uur
Organisatie: Stichting De
Vrienden van Christopher
Locatie: Central Park

Kermisprogramma feestcafé ´t Pleintje

10.00

Griendtsveen

ParkPicknick

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

Heilige mis

Grubbenvorst

zaterdag

Kermis Tienray

10.00

Broekhuizenvorst

do 8 juli 20.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging
Concordia
Locatie: MFC de Meulewiek

Bezichtigingsdag
Parochiekerk Sevenum

Heilige mis

Broekhuizen

zaterdag

Herdenking Sint-Goar

Tuinconcert Reulsberger
Muzikanten
zo 11 juli 14.00 uur
Organisatie: Reulsberger
Muzikanten
Locatie: Broekweg 7a

service 23

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

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

24

nieuws

08
07

Geslaagden
Horst aan de Maas
Aan het Dendron College te Horst Aan het College den Hulster
zijn geslaagd na het 2e tijdvak
te Venlo zijn geslaagd na het 1e
Gymnasium
en 2e tijdvak
Kees Sanders Horst
Atheneum
Noud Goumans Meerlo, Eugenie van Lin
Kronenberg, Paul Janssen Kronenberg,
Cathy van Well Hegelsom, Stefanie
Botman Horst
HAVO
Juul Boonen Grubbenvorst, Imke Kersten
Kronenberg, Elham Hakimi Horst, Simon
Hoex Kronenberg, Lieke van de Loo Horst,
Thomas van Staveren Swolgen, Mayke
Coenders Meerlo, Koen Hermkes Grubbenvorst, Lotte Opbroek Lottum, Andrea
Udovicic Horst
VMBO theoretische leerweg
Rob Keijsers Lottum, Dean Crompvoets
Broekhuizenvorst, Bart van de Riet Sevenum
VMBO kaderberoepsgerichte leerweg
Afdeling Elektrotechniek
Jelle Janssen Horst, Stephan Roelofs
America
Afdeling Verzorging
Jacky Schreurs Swolgen
VMBO basisberoepsgerichte leerweg
Afdeling Verzorging
Fatma Ertürk Horst, Hüseyin Bolat Horst

VWO
Lotte Horselenberg Grubbenvorst, Martijn
Obers Grubbenvorst, Rick Titulaer Grubbenvorst
HAVO
Babette van Deursen Grubbenvorst, Yvo
Hermkes Grubbenvorst, Bibi van den
Hombergh Grubbenvorst, John Schatorje
Grubbenvorst
VMBO Theoretische leerweg
Floris Boers Grubbenvorst, Giel Bos Grubbenvorst
VMBO basisberoepsgerichte leerweg
Rick Boekestijn Horst, Levi Maas Grubbenvorst, Tobie Vallen Sevenum

Aan het Blariacumcollege te
Venlo zijn geslaagd na het 1e en
2e tijdvak

Aan het Raayland College te
Venray zijn geslaagd na het 1e
en 2e tijdvak

VWO
Fatema Khatab Grubbenvorst, Xavier
Notermans Grubbenvorst
HAVO
Sjors Boonen Grubbenvorst, Yvo van Gestel Grubbenvorst, Lieke Meijer Grubbenvorst, Niels Meijer Grubbenvorst, Imke
Verhaegh Broekhuizenvorst
VMBO Theoretische leerweg
Jorrit Aarts Grubbenvorst, Freek Boonen
Grubbenvorst, Willem Boonen Grubbenvorst, Bas Cox Sevenum, Yannick Derkx
Grubbenvorst, Juul Hondong Grubbenvorst
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg
Bryan Belga Grubbenvorst, Scott Mulders
Grubbenvorst, Robbin van Tankeren
Broekhuizenvorst
VMBO basisberoepsgerichte leerweg
Rafael van den Goor Kronenberg, Ivo
van de Liefvoort Grubbenvorst, Nadeche
Meulendijks Grubbenvorst, Caner Özdemir
Grubbenvorst

Gymnasium
Sarah Beerens Swolgen
HAVO
Ledena Neševa Horst, Valerie Kessels
Meerlo
VMBO Leerwerktraject Sector Zorg en
Welzijn
Denise Schaaf Sevenum
Getuigschrift Praktijkonderwijs
Anne Haegens Horst, Pascal Leijsten
Swolgen, Femke Teeuwen Horst, Ad
Wijnhoven America

Aan het Valuascollege te Venlo
zijn geslaagd na het 1e en 2e
tijdvak
HAVO
Alexander Bremers Lottum, Mirthe Janssen Horst, Rick Josephs Horst
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg
Angelo Maitor Horst, Lynn Meulendijks
Grubbenvorst, Joëlle Vullings Horst
VMBO basisberoepsgerichte leerweg
Michelle Blank America

Aan het Citaverde College te
Horst zijn geslaagd na het 2e
tijdvak
VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg
Marlissa Timmermans Hegelsom, Levy
Samson Meterik, Lyn Cuppen Hegelsom
VMBO Kaderberoepsgerichte
Leerweg
Yvonne Ruijters Griendtsveen
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America Broekhuizen Broekhuizenvorst Evertsoord

Altijd bereikbaar voor
ondernemers. Dat is het idee.
Rabobank Maashorst. Altijd dichtbij.
Nederlanders zijn gewend aan bankieren via telefoon, e-mail en internet. We vinden het prettig om zelf
te bepalen waar, wanneer en hoe we contact hebben met de bank. Rabobank Maashorst speelt in op
de groeiende behoefte van klanten om steeds meer bankzaken op afstand te regelen. Het resultaat:
meer contact, al zien we elkaar minder.
Uw dagelijkse bankzaken gemakkelijk, snel en in een keer goed regelen. Gewoon wanneer het u goed
uitkomt, zonder dat u eerst hoeft langs te komen op kantoor. Dat kan bij Rabobank Maashorst.
Zakelijke klanten bellen hun bank via het centrale telefoonnummer (077) 397 93 33, of sturen een e-mail
naar bedrijven@maashorst.rabobank.nl of kijken op de website www.rabobank.nl/maashorst
Ook voor een persoonlijk advies hoeft u de deur niet meer uit. En toch blijft uw bank altijd dichtbij.

Altijd een deskundige adviseur bij de hand.
Met één telefoontje naar een centraal nummer, komt u als klant in contact met een vertrouwde
adviseur van Rabobank Maashorst. De adviseur beantwoordt snel en professioneel alle vragen over uw
bankzaken. U heeft dus altijd een deskundige adviseur in de buurt. Ook als u thuis zit of in het buitenland verblijft. Dat geeft een vertrouwd gevoel.

Teammanager Bedrijven

Adviseur Verzekeren

Adviseur Bedrijven

Adviseur Bedrijven

Ria Bouten-Vermeer

Geert Emons

Harriët Geurts-van Helden

Petra Hoeijmakers-Hilhorst

Adviseur Bedrijven

Adviseur Bedrijven

Adviseur Bedrijven

Adviseur Verzekeren

Wil Huijs-Roeffen

Ydwine Janssen-Zuiderveld

Angela van Leuven-van de Rijdt

Wilma Meulenkamp-Nijssen

Adviseur Bedrijven

Adviseur Bedrijven

Adviseur Bedrijven

Adviseur Verzekeren

Truus Smets-Mestrom

Tiny Sturme-Raedts

Joyce Thijssen

Henk Zanders

U heeft een vraag over uw privé bankzaken?
Wij kunnen u het snelst van dienst zijn als u het nummer voor particuliere klanten belt, (077) 397 92 22.
Mailen kan natuurlijk ook, naar particulieren@maashorst.rabobank.nl.

Benieuwd op welke wijze u uw bankzaken kunt regelen?
Ga naar www.rabobank.nl/direct en bekijk de brochure “Bankieren vanaf uw werkplek”. Hierin kunt
u lezen hoe u uw bankzaken veilig, gemakkelijk en snel vanaf uw werkplek kunt regelen. Bewaar deze
brochure bij uw nuttige telefoonnummers.

Rabobank Maashorst voor al uw vragen:
Particulieren (077) 397 92 22
(077) 397 93 33
Bedrijven
www.rabobank.nl/maashorst

particulieren@maashorst.rabobank.nl
bedrijven@maashorst.rabobank.nl

Openingstijden van de kantoren van Rabobank Maashorst

De magische
sportbandjes van onze
voetbalhelden

Centraal kantoor Horst

Spoorweg 2

ma t/m vr

08.30-17.00 uur

Grubbenvorst

Kloosterstraat 72

ma
di t/m do
vr

13.30-17.00 uur
09.00-12.00 uur
13.30-17.00 uur

Horst

Steenstraat 3

ma
di t/m vr

13.00-17.00 uur
09.00-17.00 uur

Sevenum

De Donckstraat 1

ma t/m vr

13.30-17.00 uur

Interpolis Schadeservice (013) 580 12 34

Bij alle kantoren
(behalve kantoor
Spoorweg) is een geldautomaat aanwezig.
Eveneens zijn er
geldautomaten in
America, Broekhuizenvorst, Hegelsom,
Lottum, Melderslo,
Meterik en Swolgen.

Griendtsveen Grubbenvorst Hegelsom Horst Kronenberg
Lottum Melderslo Meterik Sevenum Swolgen Tienray

