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Het was een gigantische puinhoop

Onherstelbare schade
Vorige week maandag en woensdag werd Horst aan de Maas net als andere delen van
Zuidoost-Nederland getroffen door noodweer. Met name de schade na het noodweer van
woensdagavond was groot. De brandweer was tot diep in de nacht bezig met opruimingswerkzaamheden van omgewaaide bomen. Ook werden huizen flink beschadigd en kregen sommige
tuinbouwkassen het zwaar te verduren. HALLO sprak met brandweerman Hans Sillekens, die
tevens Rampenbestrijding en Openbare Veiligheid onder zijn hoede heeft als ambtenaar bij de
gemeente Horst aan de Maas.

Geen aanvullend onderzoek
megastal Grubbenvorst
Er komt geen extra onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van een nieuwe megastal in Grubbenvorst. Ook
gaan de vergunningsprocedures voor dit zogenaamde Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) gewoon door.
De raadscommissie Ruimte adviseerde het college van burgemeester
en wethouders van Horst aan de Maas
om een specifiek onderzoek te laten
uitvoeren naar de risico’s rondom het
bedrijf op landbouwontwikkelingsgebied (log) Witveld. Het college besloot
echter dat een lopend onderzoek
in Noord-Brabant voldoende inzicht
geeft in de risico’s. De gemeenteraad
stemde hiermee in. Een motie van de

fracties van SP en D66 voor een aanvullend onderzoek werd niet overgenomen door de andere partijen.
De SP stelde in een motie daarnaast voor dat in afwachting van de resultaten van het lopende onderzoek de
procedures voor de megastal worden
stilgelegd. Ook in het burgerpodium
maakten enkele tegenstanders van
het NGB gebruik van hun spreekrecht
en pleitten voor het stopzetten van

de procedures totdat duidelijk wordt
welke risico’s er voor mens en milieu
ontstaan bij de komst van een Nieuw
Gemengd Bedrijf.
Volgens de fracties van CDA,
Essentie en PvdA-PK is al voldoende
gewaarborgd dat als de resultaten
negatief uitvallen de procedures
alsnog kunnen worden stopgezet. Die
partijen stemden daardoor niet in met
de motie.

Volgens Hans Sillekens is het een
wonder dat er geen slachtoffers zijn
gevallen tijdens het noodweer van
vorige week woensdag. “Het noodweer kwam vrij snel opzetten met
enorm veel wind en slagregens. Met
name omgewaaide bomen en afgeknapte takken vormden het grootste
probleem voor het verkeer. Toch is
de schade door het noodweer heel
verschillend. Er zijn plaatsen die relatief gezien nauwelijks schade hebben
opgelopen door het natuurgeweld”,
aldus de brandweerman.

Veel wegen
afgesloten door
omgewaaide bomen
Zo valt de schade in America en
Meterik nog mee. In Griendtsveen
was dat een ander verhaal en zijn
veel bomen gesneuveld nabij het
voetbalveld en was het dorp enige
tijd onbereikbaar voor het verkeer.
In Sevenum hield het noodweer huis
vanaf de rotonde aan de Venloseweg
richting Californië in Grubbenvorst.
Ook daar versperden tientallen
omgewaaide bomen de weg. Via

de Ulfterhoek trok het natuurgeweld
richting Hegelsom waar de Sint
Jorisweg en Stationsstraat het zwaar
te verduren kregen. Hier ontstond
grote schade aan enkele huizen. Op
verschillende plaatsen in en rond
Horst vielen bomen tegen huizen. In
Melderslo werden de Broekhuizerdijk
en Nachtegaallaan afgesloten nadat
deze onbegaanbaar waren geworden door omgewaaide bomen. Het
noodweer vernielde in Grubbenvorst
al datgene dat nog was overgebleven
nadat twee dagen eerder het OLS-terrein was getroffen door noodweer.
In Lottum viel een boom op een
huis aan de Horsterdijk en legden
bomen het af tegen de stormwind.
Ook in het Rozendorp werden wegen
afgesloten voor het verkeer. Richting
Tienray, Swolgen en Meerlo werd met
name het gebied rond camping Het
Karrewiel zwaar getroffen evenals
enkele huizen. Ook een tuinderskas
werd vrijwel met de grond gelijk
gemaakt.
Lees verder op pagina 2

Kijk voor meer foto’s van de storm
op www.hallohorstaandemaas.nl
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Onherstelbare schade
bij het opruimen van takken en bomen
op openbare wegen. Voor een actueel
overzicht van afgesloten wegen zie
www.horstaandemaas.nl

Als redactie van HALLO Horst aan de Maas werken we inmiddels bijna
een jaar vol passie en plezier aan, in onze ogen, het beste nieuwsblad van
de regio. We zijn echter erg benieuwd of u als lezer er net zo over denkt.
Daarom hebben we bij deze editie van HALLO een enquêteformulier
gevoegd. Daarop kunt u aangeven wat u van ons nieuwsblad vindt, wat uw
favoriete rubrieken of verhalen zijn, wat u mist en waar u minder tevreden
over bent. Kortom, we willen graag uw mening horen.
Ik nodig u daarom uit om de enquête in te vullen. Dat kan tot maandag
13 september. U kunt het bijgevoegde
formulier invullen en kosteloos opsturen naar Markteffect, het onafhankelijke onderzoeksbureau dat de enquête
voor ons verzorgt. Uw mening geven

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

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

Geen windhoos
maar valwinden

kan uiteraard ook digitaal via de website www.markteffect.nl/hallo
Schroom niet om nog extra opmerkingen of suggesties toe te voegen. Ik kijk
uit naar uw reacties.
Jeroen van de Nieuwenhof
Hoofdredacteur

Nog geen
lokatie voor
skatebaan
De skatebaan in Horst komt
niet op het terrein voor fitnesscentrum Anco. Tijdens de raadsvergadering wist wethouder Wijnhoven
te melden dat er wel een geschikte andere lokatie is gevonden voor
een permanente skatebaan.
Wat de nieuwe lokatie is, wilde
Wijnhoven nog niet zeggen. De
wethouder wil eerst in overleg gaan
met omwonenden. De gemeente
Horst aan de Maas is al enkele jaren
bezig om een geschikte lokatie voor
de skatebaan aan te wijzen. PvdA-PKraadslid Roy Bouten meldde eerder
dat de eigenaar van Anco ervoor
open stond om de skatebaan bij
zijn fitnesscentrum te plaatsen. De
skaters zelf en ouders zouden echter
weinig voelen voor deze lokatie.

Redactie
Jeroen van de Nieuwenhof

Diverse bomen langs de Lavendellaan
in Griendtsveen zijn in de storm omgewaaid

Een wonder dat
er geen slachtoffers
zijn gevallen
Brandweerman Peter Kleuskens:
“Van woensdagavond tot en met
donderdagmorgen kregen we zo’n
150 tot 200 meldingen binnen. De
procedure ‘extreem weer’ was eerder
al ingesteld waardoor alle brandweerkazernes bemand waren. Iedereen
uit de regio werd opgeroepen om te
kunnen anticiperen op de gevolgen van
het noodweer. Het was een gigantische

puinhoop die we op sommige plaatsen
aantroffen. Daar waar de veiligheid
van mensen in het geding kwam, zijn
we het eerst naar toe gegaan. Daarna
hebben we geprobeerd de openbare
wegen zo snel mogelijk vrij te krijgen
van bomen en takken. Tot diep in de
nacht hebben de brandweermannen
doorgewerkt. Ik sta er van te kijken
dat er geen slachtoffers zijn gevallen”,
zegt Kleuskens. Ook de politie van Horst
aan de Maas zette extra mensen in om
bij eventuele verkeersproblemen in te
kunnen grijpen. Inwoners van Horst aan
de Maas hebben goed gereageerd op
het noodweer en hielpen de brandweer

In tegenstelling tot wat veel mensen dachten, is de regio vorige week
woensdag niet getroffen door een
windhoos of tornado maar door een
valwind, ook wel downburst genoemd.
Valwinden zijn verticale winden die uit
een wolk naar beneden vallen en als
een muur van lucht tot enkele meters
boven over het aardoppervlak razen.
De koude lucht in de bui dendert naar
beneden en botst daar op warme lucht
aan het aardoppervlak. De windsnelheid kan daarbij oplopen tot ver boven
de 100 kilometer per uur. Juist de grote
temperatuurverschillen in een bui en
het aardoppervlak werken daarbij als
aanjager. In het gebied van het noodweer daalde de temperatuur woensdag
in een half uur van een tropische 33
graden naar 18 graden Celsius. Bij een
valwind liggen omgewaaide bomen
en planten in eenzelfde richting. Bij
een windhoos of tornado worden
planten, bomen en gewassen uit de
bodem gerukt en is er een chaotisch
schadepatroon. Een valwind laat graangewassen en maïs ongemoeid omdat
deze niet tot aan het aardoppervlak
reikt terwijl een windhoos wel de
grond toucheert met grote vernielingen
aan gewassen, bomen en huizen.
Vorige week woensdag waren de
condities voor een tornado wel aanwezig maar heeft deze zich nergens in
Nederland voorgedaan. Veel scheelde
het niet want zover nu bekend is, heeft
een tornado in Kleve, net over de grens
bij Gennep, wel lelijk huisgehouden.

(hoofdredacteur)

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

Zondag 25 juli

Carbootsale in Horst
Rommelmarkt
van 8.30 t/m 16.00 uur
Kasteellaan, entree e 2,Tot 12 jaar gratis, A 73 afslag 10

kijk ook op:
www.carbootsalehorst.nl

Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl

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

before use - aanvang 21.00 uur

Zaterdag 24 juli - geopend vanaf 17.00 uur Cherry bomb! Lekkere rock - aanvang 21.30 uur
Zondag 25 juli - geopend vanaf 12.00 uur Bones Oet lottum - aanvang 15.00 uur
Third-half De kettingzaag wordt alweer geslepen - aanvang 21.00 uur

Advertentie
T 077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Hayke Pouwels
T 06 30 71 51 14
E hayke@hallohorstaandemaas.nl
Dorothé Gijsen-Verhaeg
T 077 396 13 56
E dorothe@hallohorstaandemaas.nl

Vrijdag 23 juli - geopend vanaf 20.00 uur Shake

Maandag 26 juli - geopend vanaf 12.00 uur
S.T.O.E.R.! Coverband van de stoere patsers!! - aanvang 19.00 uur

“ Het gaat er in een procedure
niet om of u gelijk heeft,
maar of u gelijk krijgt.”
mr. Edward Plass

Alle dagen entree vrij! Woensdag en donderdag gesloten.
Vrijdag 31 juli vanaf 18.00 uur zijn we weer open. We wensen iedereen een mooie kermis!

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

Waterbeddenservice

Blomen

Voor o.a.: l verhuizingen l reparaties
l onderhoud l bedtextiel

Tel. 077-3734840 of 06-30727061
www.primabed.com
Knip uit en bewaar

Dinsdag 27 juli - geopend vanaf 12.00 uur Buikschuiven
Wie wordt het paradijs buikschuif team??? - vanaf 14.00 uur
Verdere info www.cafeparadijs.nl - Prijsuitreiking buikschuiven: +/- 22.30 uur
Force 10 Rock coverband met “no nonsens rock” - aanvang 21.00 uur

Cafe Zaal ‘t Paradijs - Vlasvenstraat 28, Melderslo - (077) 3984186 - www.cafeparadijs.nl
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Daan is gevallen en heeft hechtingen in zijn knie gekregen. Daarover heen zit
verband en daarover zit nog iets. Mia vraagt aan Daan wat dat is.

Waarop Daan zegt: “Dat is kippengaas.”

Venrayseweg 19, 5961 AC Horst tel. (06) 30 46 46 56 www.huizezeldenrust.nl
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Ballast Nedam mag brug bouwen

Fiets- en voetgangersbrug
bij Floriadeterrein
Vorige week vrijdag werd bekend dat aannemer Ballast Nedam de fiets- en voetgangersbrug over de A73 mag
bouwen. De brug krijgt een totale overspanning van negentig meter over de autosnelweg. Onder de Venrayseweg
komt een nieuwe doorgang waar zich tevens de kassa’s van de Floriade bevinden. Eenmaal een toegangsbewijs
gekocht, kunnen bezoekers vanaf de brug over de A73 het terrein zonder oponthoud betreden.

Bosbessen
vlaaitjes
Heerlijk zomers!
HORST • MAASBREE

Mark Verheijen, wethouder van
Venlo en voorzitter Dagelijks Bestuur
Venlo Greenpark, is trots. “We slaan
nu letterlijk een brug die de entree
wordt van de Floriade. Een belangrijke
stap voor Venlo Greenpark en de regio
Venlo”, zegt Verheijen. De wethouder
is van mening dat met de bouw van
de brug ook daadwerkelijk iets gedaan
wordt in de regio.
De brug is ontworpen door architect Edwin Megens van ontwerpbureau
Movares in samenwerking met architect Gerard Extra. De kosten van de
brug bedragen 3,5 miljoen euro. “De
brug zal naar verwachting zo’n vijf miljoen keer gebruikt worden. Bezoekers
aan de Floriade kunnen het terrein
alleen maar via de brug bereiken en
verlaten”, zegt Sven Stimac, directeur
Projecten Floriade. Naar verwachting
maken dagelijks 20.000 bezoekers
gebruik van de brug.
Volgens architect Edwin Megens
wordt de brug geheel volgens het
‘Cradle to Cradle’-principe gebouwd
met duurzame materialen. Afvalstoffen
kunnen weer worden hergebruikt
zonder het milieu te belasten.

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

De architect wil lokale ondernemers en leverancier charteren voor het
prefabriceren van onderdelen voor de
brug op hun bedrijf. Hierdoor wordt
transport beperkt en kan men volstaan
met een beperkt bouwterrein.
De fiets- en voetgangersbrug
wordt aan weerszijden van de A73
ondersteund door gevelde boomstammen en bestaat uit een gebogen stalen frame dat met een kunststof doek

wordt overtrokken. In de avonduren
wordt de brug verlicht met led-verlichting. De bouw van de brug start in
maart of april volgend jaar en wordt
begin december 2011 opgeleverd. Ook
na de Floriade zal de brug zijn functie
behouden als fiets- en voetgangersbrug. De ondertekening van de
bouwovereenkomst vond vorige week
vrijdag plaats in het Greenporthuis in
Venlo.

OPSLAG NODIG?

Flessenactie voor
speeltuintje
Te gevaarlijk om er nog in te spelen, zo heeft de storm van vorige
week woensdag het speeltuintje in Meerlo achtergelaten. Door grote
omgevallen bomen, beschadigde toestellen en glas van een vernielde kas
zijn de kinderen hun speelveldje kwijt. Omdat de storm overal grote
schade heeft aangericht, zijn de buurtbewoners bang dat het nog wel
enkele weken duurt voor de gemeente tijd heeft voor hun speeltuintje.
De bewoners van de straat De
Patrijs houden daarom een flessenactie om het speeltuincomité een
hart onder de riem te steken en
waarmee de schade hersteld kan
worden. “We zijn een kinderrijk
dorp”, legt bewoner Geert Jakobs
uit. Hij roept iedereen op om zaterdag om 11.00 uur naar De Patrijs

te komen, waarna de bewoners in
het dorp langs de deuren gaan om
lege flessen op te halen. “Er liggen
bomen van 30 tot 40 centimeter dik,
die kunnen wij niet zelf opruimen”,
vertelt Jakobs. “Maar met lege flessen kunnen mensen heel gemakkelijk helpen en dragen wij ons
steentje bij.”

Swolgen is verfraaid
Het kerkplein in Swolgen ziet er weer nieuw en mooi uit. Vrijdag om
19.00 uur wordt het plein officieel geopend door wethouder Selen van
de gemeente Horst aan de Maas en daarna ingezegend door pastoor
Ruud Verheggen.
De herinrichting van het
kerkplein was deel van het project
dorpsverfraaiing. Hiervoor werden
ook bloemperken en rustplaatsen
met bankjes aangelegd en werd
de grote parkeerplaats bij zaal
Wilhelmina aangepast. Ook is er
verlichting aangelegd zodat de kerk
van Swolgen in de schijnwerpers
staat.

Na de opening wordt een
kunstwerk onthuld waarin het logo
van het dorpsblad De Haverkist is
verwerkt. Daarmee wordt een belofte
van het voormalige gemeentebestuur
ingelost, om alle kerkdorpen een
eigen kunstwerk te geven. Fanfare
Vriendenkring zorgt voor de muziek.
Na de opening kan iedereen terecht
in zaal Wilhelmina voor een drankje.

077 - 477 41 65

Tijdelijke opslag voor particulieren en
bedrijven in Horst & Baarlo

WWW.COXSELFSTORAGE.NL

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

 34,95

Ook het
adres voor alle
ruitschades!

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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Nieuwbouw vindt plaats op ’t Reuvelt

Basisschool Springweide
en ’t Reuvelt
gaan op in de Kameleon
Afgelopen woensdagochtend namen leerlingen en leerkrachten afscheid van de Springweide als naam van de
Grubbenvorster basisschool. Het Ursulinenpark vormde daarbij het decor waar een spellendag plaatsvond. Per
1 augustus gaat de school samen verder met basisschool ’t Reuvelt onder de nieuwe naam: de Kameleon. De
nieuwe school blijft voorlopig gebruik maken van de twee bestaande locaties de Springweide en ’t Reuvelt.
Springweide wordt dan locatie Schoolstraat en ’t Reuvelt locatie Pastoor Tijssenstraat. Bert Cupers, huidig directeur
van de Springweide, wordt directeur van de Kameleon.

Brandweer
Meerlo-Wanssum bij
Horst aan de Maas
De brandweer van Meerlo-Wanssum wordt ondergebracht bij de
gemeente Horst aan de Maas. Sinds de opheffing van de gemeente
Meerlo-Wanssum is er voor de leden van dat brandweerkorps veel
onduidelijkheid, omdat het korps en de kazerne onder een andere
gemeente vielen. Dat probleem is nu opgelost.
Sinds januari lag de kazerne
van het korps Meerlo-Wanssum
in Horst aan de Maas, maar kreeg
het korps hun bevelen uit Venray.
De burgemeesters van die twee
gemeentes hebben daarom besloten
om dat onder dezelfde gemeente te
laten vallen: Horst aan de Maas.
Hoewel het Venrayse werkgebied
groter is en meer woningen telt,

rukte het korps vaker uit naar Horster
gebied. De kwaliteit en snelheid
waarop branden geblust worden in
de twee gemeentes, zullen hetzelfde
blijven. “Branden worden even snel
en even goed geblust als voorheen.
Grensoverschrijdende dienstverlening
is in gemeenteland heel gewoon”,
laten de burgemeesters Hans Gilissen
en Kees van Rooij weten.

Norbertuskerk Horst
gaat sluiten
De Sint Norbertuskerk in Horst sluit binnenkort haar deuren. Volgens
het kerkbestuur heeft de kerk te maken met een teruglopend aantal
bezoekers en vrijwilligers en is er een tekort aan priesters. Die zaken
maken het volgens het bestuur onmogelijk om de kerk open te houden.

Het afscheid van de Springweide werd met een spellendag gevierd in het Ursulinenpark in Grubbenvorst
Wanneer het nieuwe schooljaar
begint, zal de Kameleon ongeveer 335
leerlingen tellen, verdeeld over de
twee locaties. Cupers: “Het samenvoegen van de twee scholen heeft geen
personele consequenties in het eerste
fusiejaar. Dat heeft te maken met het
feit dat er op twee locaties lesgegeven wordt. Pas wanneer de geplande
nieuwbouw gereed is, worden de
personele consequenties duidelijk”,
aldus de directeur. De fusie tussen
’t Reuvelt en de Springweide was een
logische stap omdat de komende jaren
een flinke krimp komt in het aantal
leerlingen. “Krimp heeft veelal invloed
op de kwaliteit van scholen. Door te
fuseren kunnen we sterker inzetten
op kwalitatief goed onderwijs”, aldus
Cupers.

Afscheid de
Springweide met een
spellendag

De naam Kameleon is gekozen
door leerlingen. “Er waren ook ouders
en leerkrachten die deze naam op hun
lijstje hadden staan, waarbij we met
z’n allen de beslissing hebben genomen om voor de Kameleon te kiezen
als naam voor de nieuwe school. Het
is een kleurrijke naam. De kleurverandering van een kameleon is één
van zijn specifieke eigenschappen. De
Kameleon staat dus ook voor verandering, passend bij de maatschappij die
steeds aan verandering onderhevig is
en passend bij de ontwikkeling van
kinderen. Passend onderwijs, ieder zijn
eigen kleur”, aldus Cupers.
Inmiddels heeft het College van
Bestuur van Dynamiek Scholengroep
gekozen voor locatie ’t Reuvelt waar
de nieuwbouw plaatsvindt van basisschool de Kameleon. Het bestuur heeft
onderzoek laten doen naar de locatie
Springweide en ’t Reuvelt waaruit
blijkt dat de verkeersveiligheid het
best gewaarborgd is op ’t Reuvelt. Met
name de infrastructurele ingrepen die

dat wat ons raakt

miez-D

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

Top CD’s
voor € 5,Speciaalzaak voor
muziek, film en game
Steenstraat 13a - Horst
T +31 77 850 98 15
www.miez-d.com

nodig zouden zijn rondom locatie de
Springweide om hetzelfde verkeersveiligheidsniveau van ’t Reuvelt te
behalen, waren doorslaggevend in het
besluit.

In een mededeling aan de
vrijwilligers van de kerk vertelt het
kerkbestuur dat de opbrengst van
de collecte tijdens de vieringen niet
voldoende waren om de kosten voor
de kerkmuziek en de verwarmingskosten te dekken. Het bestuur heeft nu
de bisschop van Roermond verzocht
om de procedure te starten om de
kerkdiensten te beëndigen.

Scholengroep Dynamiek heeft
inmiddels interesse getoond in het
gebouw. Dynamiek wil mogelijk de
kerk ombouwen tot een kindcentrum
waarin basisschool Meuleveld en
de school voor speciaal onderwijs
Peelhorst een plek krijgen.
In september houdt het Bisdom
Roermond een hoorzitting over de
sluiting van de Norbertuskerk.

Kwaliteit en
continuïteit onderwijs
waarborgen
Eerder ging het bestuur er vanuit
dat de nieuwbouw op 1 augustus 2011
gerealiseerd zou kunnen worden. Dit
is echter niet haalbaar. Wel wordt onderzocht om de kinderen per 1 augustus
2011 op één locatie onder te brengen.
“We gaan meteen na de zomervakantie
aan de slag om helder te krijgen op
welke wijze we een adequate en veilige
huisvesting voor alle kinderen op één locatie voor de overgangsperiode kunnen
realiseren. Tijdens de gehele periode
blijft de zorg voor kwalitatief goed onderwijs voorop staan”, laat het bestuur
in een brief aan de ouders weten.

DE 3VROUWEN

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

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Drukte bij executieveiling Van den Braken
De Expeditiestraat op het industrieterrein Hoogveld in Horst stond
dinsdag vol met vrachtwagens, auto’s met aanhangwagens, heftrucks en bestelbusjes. Na een veiling via internet kon dinsdag de
gekochte inboedel van het failliete bouwbedrijf Van den Braken
worden opgehaald. Volgens veilingcoördinator Chris Rongen van BVAAuctions waren er veel biedingen op de 506 kavels. “Slechts ongeveer 25 kavels zijn niet verkocht, die gaan naar onze veilinghal in
Panningen”, vertelt Rongen. Hij is de drukte van de ophaaldag wel
gewend. “Zo’n dag is altijd chaotisch. Het pand ligt aan een doodlopende weg en rond de loods is weinig ruimte. Daarom moeten veel
mensen wachten tot ze hun spullen op kunnen komen halen.”
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GRIJP NU UW KANS!
DE LAATSTE 2 WEKEN
VON – PRIJZEN

Lynn Wismans en David Scheffrahn van groep 1 en 2 B van basisschool Megelsheim in Meerlo zijn
dinsdag in het huwelijk getreden, fictief natuurlijk. Na de verhuizing van basisschool Megelsheim naar
het voormalige gemeentehuis in Meerlo bleek dat de klas van juffrouw José Gebe in de trouwzaal terecht
kwam. Zij greep de bijzondere lokatie aan om een echte trouwerij na te bootsen, inclusief bruidspaar,
getuigen, ouders, bloemenmeisjes en een echte kus.

Groen licht voor plan De Zumpel
De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft dinsdagavond ingestemd met de wijziging van het bestemmingsplan voor een nieuwe supermarkt van Jan Linders in het centrum van Grubbenvorst. Enkele omwonenden
hadden twijfels bij de grenzen voor de bouw die in het bestemmingsplan werden gesteld.
De nieuwe supermarkt moet
komen op de hoek van De Zumpel
– Kloosterstraat – Julianastraat. Boven
de Jan Linders worden nog 17 appartementen gebouwd. Voor de bouw
wordt het pand van de Rabobank en

een verfwinkel gesloopt.
Volgens inwoners van de
Julianastraat is het bestemmingsplan te ruim opgesteld waardoor het
ruimte zou bieden voor een bouwblok
van 17 meter hoog dat privacy en

zonlicht in eigen woningen wegneemt
en zorgt voor geluidsoverlast. De SP
stemde als enige partij tegen het
plan omdat er nog teveel vragen over
het bestemmingsplan onbeantwoord
zouden zijn.

Flessenpost via de Maas

eikenlaan 51
Beethovenstraat 10
torrestraat 23
Van deursenplein 6
rondeveld 14
Burg. Cremersstraat 6
gouden leeuwplein
schootshof
schootshof 3
Broekweg 15
Haarlemmermeerlaan 1a
keizershof
doolgaardstraat 5
stationsweg 141
stationsweg 91
molenhofweg 5a
Peschweg 10
ranonkel 31
ranonkel 18
korte drilweg 5

Voorheen
Carel Fijen
Makelaardij

Koopsom e 159.000,- v.o.n.
Koopsom e 162.500,- v.o.n.
Koopsom e 189.000,- v.o.n.
Koopsom e 205.500,- v.o.n.
Koopsom e 217.000,- v.o.n.
Koopsom e 234.000,- v.o.n.
Koopsom e 256.000,- v.o.n.
Koopsom e 259.000,- v.o.n.
Koopsom e 294.000,- v.o.n.
Koopsom e 298.000,- v.o.n.
Koopsom e 315.000,- v.o.n.
Koopsom e 317.000,- v.o.n.
Koopsom e 324.000,- v.o.n.
Koopsom e 349.000,- v.o.n.
Koopsom e 369.000,- v.o.n.
Koopsom e 375.000,- v.o.n.
Koopsom e 392.000,- v.o.n.
Koopsom e 398.000,- v.o.n.
Koopsom e 459.000,- v.o.n.
Koopsom e 850.000,- v.o.n.

Poststraat 9
5801 BC Venray
t 077 398 12 60
F 084 711 46 63

www.eramaasregio.nl
taxaties woningmakelaar BedrijFsmakelaar

Meer nieuws?

Bellen, sms’en en mailen zijn manieren waarop mensen elkaar iets vertellen tegenwoordig. Maar vroeger
bestonden er nog geen telefoons en computers en gebruikten mensen andere middelen. Daarom gooide een groep
leerlingen van sbo de Peelhorst twee glazen flessen met een brief erin in de Maas.

www.hallohorstaandemaas.nl

NU VOOR
SLECHTS
Perfectuitgerust.
uitgerust.
Perfect

Hermien Lenders (l) samen met een collega en haar klas van sbo de Peelhorst
De leerlingen van de basisschool
voor speciaal onderwijs, sbo de
Peelhorst hadden als thema ‘Zeg ’t
maar’ en leerden over de manieren
waarop ze met elkaar konden communiceren. “Ik heb kinderen van 5 tot 7
jaar in de klas en piraten spreekt hen
erg aan”, vertelt onderwijsassistent
Hermien Lenders. “Zo kwamen we op
het idee van de flessenpost.”
Lenders nam contact op met
Rijkswaterstaat om te vragen of dit
wel mocht. “Ik wil de kinderen wel
leren dat ze niet zomaar alles in de

Maas kunnen gooien.” Maar gelukkig
was Rijkswaterstaat erg enthousiast
en kreeg de klas toestemming. Dus
vertrokken de leerlingen, een andere
lerares en Lenders maandag naar
Broekhuizen om vanaf een veerpont
de glazen flessen in het water te
gooien, met daarin briefjes waarin ze
zichzelf voorstellen en vragen of de
vinder alsjeblieft post wil terugsturen. Lenders:“We troffen op de pont
een heel lieve vrouw, die aanbood
om halverwege te stoppen. Ze vroeg
zelfs of de auto’s even wilden wach-

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

DYSON
DC29
EXCLUSIVE

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Huwelijk op basisschool Megelsheim

Venray
Venray
kronenberg
de rips
leunen
grubbenvorst
Venray
overloon
overloon
Horst
overloon
Venray
Horst
Venray
Venray
leunen
meerlo
Venray
Venray
Venray

ten en toeterde toen twee jongens
de flessen overboord gooiden.” Na
afloop ging de groep pannenkoeken
eten langs de Maas en de leerlingen
zagen de flessen nog lang drijven.
“Dat was spannend, veel spannender
dan bijvoorbeeld bellen”, vertelt
Lenders.
De fles is erg bijzonder voor de
kinderen. “Het is echt een ding van
onze groep en dat blijft ook wel zo.
Een paar leerlingen gaan naar een
andere groep, maar als we post terugkrijgen doen we nog wel iets met de

Gewoonweg meer
meer comfort.
Gewoonweg
comfort.

 299.-

Denieuwe
nieuweArt
Art SL
SL met
met een
De
een diepte
dieptevan
vanslechts
slechts9090mm.
mm.
Met Art SL presenteert Loewe een tv-toestel in ultraslank Slimline-design. Ondanks de geringe diepte

Met
Artminder
SL presenteert
Loewe
in ultraslank
Slimline-design.
Ondanks
de geringe
diepte
van
dan 90 mm
moet een
dezetv-toestel
tv niet onderdoen
op het
vlak van functies
en uitrusting.
Van Full-HDvanresolutie
mindertot
dan
90 mm moet
deze tv niet onderdoen
op het vlak van functies
en uitrusting.
Van Full-HDinnovatieve
100Hz-technologie
en 24p-bioscoopweergave:
alles is aan
boord. De ontvangst
resolutie
tot innovatieve
100Hz-technologie
24p-bioscoopweergave:
alles is aan boord.
De ontvangst
van HDTV-beelden
is geïntegreerd,
net als deen
opname
ervan via een hardeschijfrecorder
van maar
liefst
van250
HDTV-beelden
is geïntegreerd,
opname ervan via een hardeschijfrecorder van maar liefst
GB. Ontdek alle
mogelijkhedennet
bij als
uwde
Loewe-handelaar:
250 GB. Ontdek alle mogelijkheden bij uw Loewe-handelaar:

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

Dealer_ArtSlCOMPOSE_128x190_VL.indd 1

23-12-2008 10:53:31
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Je staat gewoon stijf, je kunt niets doen
De storm van vorige week woensdag heeft flink huisgehouden. Ook bij de familie Van Rens uit Hegelsom.
In slechts acht minuten vlogen de helft van de pannen van het 38 meter lange dak van hun boerderij.

kwijtgeraakt. Een stuk gevel brak af
net waar het plafond van de slaapkamers zit. De buurvrouw wilde
boven de ramen dicht gaan maken en
keek zo tegen de wolken aan. Toen
raakte ze in paniek en kwam ze hier
naartoe.” Volgens Piet van Rens hebben de buren flinke waterschade en
is het zelfs onbewoonbaar verklaard
vanwege de kans op gaslekkages.
“Het lijkt alsof de storm hier precies in
een cirkel is neergestreken”, zegt Piet.
“Verderop zijn rondom een bungalow

alle bomen platgewaaid, die staat er
nu helemaal kaal bij.” Ook bij de buren
zijn pannen van het dak gewaaid. En
een stuk verderop is een complete
schuur ingestort, bovenop drie auto’s
die erin stonden.
De storm bleef echter redelijk
plaatselijk. “De buurvrouw was na de
storm met een borstel de brievenbus aan het afpoetsen en wij zitten
helemaal in de rotzooi”, vertelt MarieLouise, die er inmiddels nuchter naar
kijkt. “Zo dicht zat het bij elkaar.”

Horstenaar (23)
wint auto
Het begon allemaal met een spelletje op de computer. Arno Tacken
uit Horst luisterde via zijn laptop naar de radio waar een actie voor een
zuinige auto werd gepromoot. Hij bezocht de site waarop het spel
plaatsvond en deed voor de lol mee met als resultaat dat Arno nu in het
bezit is van een spiksplinternieuwe Volkswagen Polo Blue Motion.
Marie-Louise en Piet van Rens
waren allebei thuis toen de storm over
hun boerderij aan de Van Elzenweg 1
in Hegelsom trok. “Het werd in een
keer zwart buiten, waarschijnlijk
van het rondvliegend zand”, vertelt
Marie-Louise. Ze stond in de keuken
toen plotseling het keukenraam op de
grond viel. Spullen waaiden van de
schoorsteenmantel en binnen was het
een grote troep. Zelfs in de blender
vond ze later nog binnengewaaide bladeren. “Ik stond met mijn handen in
mijn haar”, vertelt de Hegelsomse. “Je
staat gewoon stijf, je kunt niets doen.
Zelfs een pannenlat van de buren is
door een klein raampje naar binnen
gevlogen, met de nagels er nog aan.
Dat is toch niet te geloven.”

Je hoopt alleen maar
dat het stopt
Piet van Rens: “Je hoopt alleen
maar dat het stopt. Voor mijn gevoel
duurde het een kwartier voor de wind
ging liggen, maar in werkelijkheid
was het maar acht minuten. Het werd
donker en van de ene op de andere
seconde kwam de wind. Toen hoorde
ik de dakpannen al klapperen op het

dak.” Dat bleek een slecht voorteken. Binnen de kortste keren was het
complete pannendak aan de voorkant
van de boerderij losgeraakt, waarvan
een groot deel in de wei voor het huis
belandde.

Negen volle
aanhangwagens met
dakpannen
Het dak lag voor een groot deel
open. Voor het echtpaar Van Rens was
het daarom zaak om het zo snel mogelijk weer waterdicht te krijgen. “We
hebben direct de zaak gemobiliseerd
en familie, vrienden en kennissen zijn
gekomen en hebben geholpen om
zeilen over het dak te trekken”, vertelt
Piet van Rens. “Met een grote groep
zijn we alle rotzooi uit de wei gaan halen. Die lag helemaal vol met dakpannen, glas, stukken dakplaat, takken,
noem maar op. In totaal heb ik negen
volle aanhangwagens met van het dak
gewaaide dakpannen weggebracht.”
Pas de dag na de storm wordt
pas goed duidelijk wat de schade is.
Deuren en ramen zijn beschadigd
door rondvliegend puin. Een tuinkasje

is omgewaaid en ook van de schuur
waar de auto stond, zijn de meeste
pannen losgeraakt. “Die auto was net
weer helemaal goed in de lak gezet,
er zat geen schrammetje meer op”,
zegt Marie-Louise. “Piet zei al: ’nu zul
je zien dat er volgende week weer
een kras op komt.’ Nu is hij door de
pannen die er op zijn gevallen helemaal total loss.” Binnen in het huis
blijkt dat door de kracht van de storm
een houten spant is gebroken. Het
dak is zo’n vijf centimeter verschoven,
zodat de spanten en een buitenmuur
moeten worden gestut.
Inmiddels is de rotzooi rondom
het huis voor het overgrote deel weer
opgeruimd. Maar het echte werk komt
nog. Eerst het onderhandelen met de
verzekering en dan moet er weer een
nieuw dak op de boerderij komen.

De buren zijn twee
slaapkamers kwijtgeraakt
De boerderij van de familie Van
Rens is niet het enige huis in de buurt
dat schade heeft. Marie-Louise:
“De buren zijn twee slaapkamers

Tegels, Sanitair en Tegelwerken
Rongen is leverancier van een uitgebreide
collectie topmerken.
Dit jaar bestaan
wij 25 jaar.
Kom langs voor
speciale acties!

De twee Horstenaren wisten het zuinigst van
Maastricht naar Milaan te rijden en wonnen een auto
“Het spel dat online gespeeld
werd, hield in dat je van Amsterdam
naar Milaan moest rijden en bij
aankomst zo veel mogelijk brandstof
in de tank moest overhouden. En
dat lukte me prima waardoor ik als
tweede eindigde”, zegt Arno. Door die
tweede plek mocht Tacken meedoen
aan de finale. Aan die eindstrijd streden drie koppels van twee personen
om de auto. Arno vroeg zijn vriend
Davy Teeuwen mee. Met een jurylid
achterin de auto, moest het duo van
Maastricht naar Milaan reizen en
daarbij zo min mogelijk brandstof
verbruiken. Aan de online wedstrijd
namen maar liefst 100.000 mensen
deel.

Geen airco aan en
alle raampjes dicht
De finale vond plaats op 12 en
13 juli. “We hadden niet verwacht
te winnen ook al deden we er alles
aan om zo zuinig mogelijk te rijden.
Alles wat energie en dus brandstof
bespaarde, pasten we toe, zoals remmen op de motor en geen gebruik
maken van airco. Ook alle ramen
van de auto bleven op weg naar
Milaan gesloten. Onderweg hebben
we in een hotel in Luzern geslapen.
Daags erna vervolgden we onze reis
naar Milaan waar diezelfde avond
de uitslag bekend werd gemaakt.

Omdat een ander team iets minder
kilometers had gemaakt, geloofden
we niet meer in de overwinning. Dat
was echter fout gedacht van ons. Bij
de bekendmaking van de uiteindelijke
winnaars bleek dat wij het zuinigst
met de brandstof waren omgegaan
en dus de auto hadden gewonnen”,
zegt Arno.

Ik gun hem de auto
van ganser harte
De twee Horstenaren wisten niet
wat hen overkwam. “We mochten
ook nog de nacht doorbrengen in
een super-de-luxe vijf sterrenhotel.
Als student (Arno studeert elektronica aan de Fontys Hogeschool in
Eindhoven, red.) ben je zulke luxe niet
gewend”, lacht Arno. Davy Teeuwen
gunt zijn vriend de nieuwe auto van
ganser harte. “Ik heb al een auto
en ik vond het prachtig dat Arno mij
vroeg om mee te rijden”, laat Davy in
een reactie weten.
Teeuwen is in zijn dagelijks leven
werkzaam als planner bij Ewals Cargo
Care in Tegelen. Een prima werkomgeving ter voorbereiding voor een trip
van Maastricht naar Milaan.
Daags na de overwinning vertrok
het duo vanuit Milaan huiswaarts
maar nu met gebruik van airco, af en
toe een raampje open en remmen
met het rempedaal.
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Bloem & Zo
Karin Wijnen
St. Odastraat 16a
Melderslo
077 398 70 69
(in oprichting)
Bloemenwinkel
1 maart 2010

13.000 euro voor goede
Miez-D
doelen bij afscheid Jan Nabben opent
in Horst
Het afscheidsfeest van de algemeen directeur bij Munckhof Groep Jan Nabben heeft 13.050 euro opgeleverd,
dat aan goede doelen geschonken wordt. Nabben had vooraf beloofd dat hij het bedrag dat bij zijn afscheid werd
opgehaald aan drie stichtingen zou schenken. Afgelopen donderdag kregen de Stichting Activa, Stichting Disco
’t Trefpunt en Stichting Vrienden van de Zorggroep allemaal een cheque van 4.350 euro uitgereikt.

Landelijke
uitstraling met
kleurige accenten
Activiteiten
Bloem & Zo houdt zich bezig
met de verkoop van bloemen,
boeketten, bloemwerk en
bijbehorende producten.
Daarnaast heeft Bloem & Zo een
klein sortiment woon-/
cadeauartikelen. Ook voor een
buitenpresentatie met seizoensplanten kunnen liefhebbers een kijkje gaan nemen.
Verder houdt Bloem & Zo zich
bezig met het geven van
workshops. De onderwerpen
van de workshops zijn gericht
op het seizoen.
Doelgroep
Bloem & Zo richt zich op
iedereen die van bloemrijke
creaties houdt. Voor een vrolijk
boeket of een iets aparter
bloemstuk, bruidswerk of
grafwerk. Ook voor bedrijven
zijn er diverse mogelijkheden,
bijvoorbeeld terrasaankleding,
bloemwerk voor een opening,
representatief bloemwerk voor
de receptie, enzovoorts. Bloem
& Zo bezorgt ook thuis.
Onderscheidend vermogen
De winkel van Bloem & Zo is
met zijn landelijke uitstraling
met kleurige accenten geheel
aangepast aan de wensen van
de klant.

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

ZONDAG
in ut zuiden
Café Ummenthun

kerkplein Kronenberg

vr 23 juli

Not official
Mr
.
Pi
n
k
za 24 juli
DookiCampaie gn
beide dagen
€ 5,- entree

Jan Nabben: “Ik ben zeer verheugd over het feit dat we deze
goede doelen zo’n geweldig bedrag
mogen aanbieden. De keuze is op
deze doelen gevallen, omdat zij zich
specifiek inzetten voor het welzijn van
dementerenden of mensen met een

beperking. Deze groepen verdienen
alle aandacht en extra ondersteuning
waar mogelijk.” Mevrouw Van den
Bekerom van Stichting Disco
’t Trefpunt: ”Dit bedrag overtreft onze
stoutste verwachtingen. Zo kunnen we
zeker leuke dingen gaan organiseren

voor onze doelgroep.” Mevrouw
Matheij van Stichting Vrienden van de
Zorggroep vult aan: ”Dit geweldige
bedrag gaan wij inzetten bij verschillende projecten voor dementerenden,
onder andere voor ons MiMakkusclowns project.”

In het pand waar voorheen
de Mikroshop was gevestigd, zit
sinds zaterdag muziekspeciaalzaak miez-D. De naam van de
winkel in de Steenstraat is
afgeleid van de naam van de
eigenaar, Michel Daniëls.
Daniëls is zelf al tientallen
jaren met muziek bezig. Hij speelde in diverse bands en verzamelde
in de loop der jaren zelf veel
muziek. Hij wil de liefhebberij
voor muziek ook tot uiting laten
komen in het assortiment van zijn
winkel, waardoor er naast Top40-artiesten en Nederlandstalige
muziek ook materiaal van nieuwe
bands in de winkel te vinden zal
zijn. Naast cd’s verkoopt miez-D
ook dvd’s en games in zijn nieuwe
winkel.
“Ik wil het ouderwetse gevoel
dat je vroeger gezellig naar een
muziekzaak ging en daar je muzieksmaak deelde met gelijkgestemde zielen”, vertelt Daniëls op
zijn website.

maandag 26 juli:

SNIFFER
(rock-coverband)

dinsdag 27 juli
zaterdag 24 juli:

NEET ONAEVEN

7 th HEAVEN (pop-rock coverband)

(band oet de melderse)

zondag 25 juli:

BANANA PANCAKES

80/90 PARTY

en
(rock-coverband)

Wilt u meer weten? Café ‘t Tunneke - St. Odastraat 9a, 5962 AV Melderslo
Tel: 077-3988225 - Mob: 06-15005433 - www.cafetunneke.nl

Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06- 22 67 65 05
Ontdek TerugBlik.
Ruim 5.000 titels 2e hands boeken!
Veemarkt 7A Horst. www.terugblik.net
ZELFVERDEDIGING op 27 en 28 sept. a.s.
start in Horst weer een cursus voor jeugd
van 11 t/m 14 jaar. Informatie:
www.praktijkgerhegger.nl - (077) 3985540
Te koop: voor vrijdag en zaterdag koffieboeketjes à € 2,-. Veldboeketten op
bestelling. Fam. Klomp, Nieuwe Peeldijk 35
America. Tel. 077 464 13 80.

Zoekt u goederen of
diensten?
In HALLO Horst aan de Maas is het mogelijk om uw zoekertje te plaatsen. Vul de onderstaande bon in en lever
deze uiterlijk maandag in bij HALLO Horst aan de Maas, Handelstraat 17 te Horst en na betaling zullen wij voor een goede
plaatsing zorgen. Natuurlijk kunt u ons ook mailen: advertentie@hallohorstaandemaas.nl o.v.v. zoekertje.
Naam:

Adres:

PC + woonplaats:

E-mail:

€ 4,50

Gevraagd per direct in Horst:

+ € 1,00
+ € 1,00

Huurwoning/appartement

+ € 1,00
+ € 1,00

Min. 2 slaapkamers.
Info: 0655158015

Plaats hier uw zoekertje
Vermeld altijd duidelijk de plaatsingsdatum.
Zoekertjes worden na ontvangst van betaling in behandeling genomen.

Plaatsingsdatum:

=€
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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.

Toon Aben

Afgelopen week was het niet moeilijk iemand te vinden voor de rubriek
‘Geplukt’. Er waren immers genoeg mensen op straat die de ontstane ravage
aan het opruimen waren na het noodweer van vorige week woensdag. Onze
HALLO-verslaggever kwam uit bij Toon Aben, die omgewaaide bomen aan het
doorzagen was ergens in Lottum. Toon 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.

Spies van
tonijn

met verse citroen
voor de barbecue
Benodigdheden: (4 personen)
2 citroenen
5 eetlepels (olijf)olie
6 tonijnsteaks (à circa 110 gram)
24 blaadjes verse salie
peper en zout
4 metalen of houten spiesen
Bereiding:
· pers 1 citroen uit. Boen de
andere citroen goed schoon en
snijd hem in 6 mooie plakjes.
Snijd de plakjes in vieren;
· klop in een kommetje één
eetlepel citroensap met 3
eetlepels olie en peper tot een
marinade;
· snijd elke tonijnsteak in vier
blokjes;
· steek om en om 6 stukjes
citroen, 6 stukjes tonijn en
6 blaadjes salie aan de
spiesen;
• bestrijk de spiesen met
marinade, leg ze op een bord
en sprenkel de rest van de
marinade erover;
· leg de spiesen afgedekt circa
3 uur in de koelkast;
· bestrijk de spiesen met de rest
van de olie. Laat ze op een
hete barbecue in circa
4 minuten rondom bruin en
van binnen bijna gaar
roosteren. Strooi er zout en
peper over.

Toon Aben is in 1962 geboren in
het plaatsje Lull, een gehucht tussen
Venray en Oostrum. Hij is gehuwd met
Marie-José (47) en samen hebben ze drie
kinderen, Anoek van 19, Sanne van 17
en Jelle die 15 jaar oud is. De echtgenote
van Toon is ziekenverzorgster en hijzelf
is beroepsmatig actief als gazonman. Hij
legt gazons aan bij particulieren en bedrijven en verzorgt tevens de aanleg van
beregeningsinstallaties voor de ‘groene
matten’.
Aben woont inmiddels al zo’n 13
jaar in Broekhuizenvorst en is helemaal

ingeburgerd in het Maasdorpje. “Dat
heeft ook met je eigen instelling te
maken. Ik ben iemand die graag onder
de mensen komt en ik ben een levensgenieter. Mijn hobby’s zijn kaartspelen
zoals rikken, kruisjassen en pokeren en
het geven van een buutte tijdens carnaval. O ja, barbecueën doe ik ook graag.
Dat vind ik echt heerlijk om te doen”,
aldus de gazonman. Hout zagen is niet
echt een hobby van Toon maar hij heeft
een houtkachel evenals zijn vriend John
van Helden. “Dat is ook de reden waarom
wij vaak samen hout zagen. We leggen

PUZZEL

Sudoku

samen een wintervoorraad aan voor onze
kachels zodat we bij vriestemperaturen
er toch warmpjes bijzitten”, lacht Toon.
Het bij elkaar sprokkelen van hout zal
dit jaar geen probleem zijn na de storm
van afgelopen week. “Man, dat was echt
niet normaal vorige week woensdag. Wij
waren thuis aan het barbecueën toen het
noodweer kwam opzetten. We zijn met
het bord in de hand naar binnen gevlucht
en voor we het in de gaten hadden,
vlogen de nokpannen van het dak”, zegt
Toon met verheven stem.
Het gezin Aben woont graag in
Broekhuizenvorst. En Toon is iemand die
van gezelligheid houdt. “Jazeker, wij hebben zelfs een 50+ keet, een ruimte in de
tuin waar regelmatig vrienden van rond
de 50 jaar op bezoek komen. Wij doen
echt niet onder voor de jeugd hoor”,
lacht de Broekhuizenvorstenaar. Het
stoort Toon wel een beetje dat zijn dorp
zo’n beetje het enige dorp is waar geen
fietspad ligt. “Het zou mooi zijn als ook
wij een fatsoenlijk fietspad krijgen naar
Horst”, zegt Aben.
Televisie kijken doet hij niet zo
vaak. Toon vindt Paul de Leeuw maar
niks en als hij al tv kijkt is het meestal
naar Duitse krimi’s of kookprogramma’s,
want van lekker smikkelen houdt de
gazonman wel. Op de vraag waaraan hij
zich kan ergeren zegt Toon: “Ik beleef de
grootste ergernis aan mensen die op een
rotonde geen richting aangeven. Het is
alsof je maar moet ruiken welke afslag ze
nemen. Volgens mij is het pure gemakzucht van mensen om geen richting aan
te geven op een rotonde”, zegt Toon. We
mogen Toon ’s nachts nergens voor wakker maken. “Nee dat is beter van niet,

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week:
Dierenartsassistente van het jaar (Tessa van de Riet genomineerd)

’t walibi bericht dát raakte meej,
Vur zo’n assistente stiët iedere arts toch in de reej.
Mit diere zoë begoan,
Ok ‘s nachts vur kloar gestoan,
is d’r in deen buidel nag en kaemerke vreej?

In the picture deze week:
ZACHTE WITTE BROODJES

3+1 GRATIS

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Met zongedroogde tomaatjes
en verse basilicum
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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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want dan is er toch geen Griek open, ik
ben namelijk verzot op Grieks eten.”
Of het echtpaar Aben nog op vakantie gaat, is niet duidelijk. “We gaan
misschien nog een paar dagen weg maar
we zijn eigenlijk al op vakantie geweest.
Ik heb enige tijd geleden een tuin
aangelegd op Ibiza en heb daar in het
voortraject enkele weken doorgebracht
samen met Marie-José. Toen de tuin bijna
klaar was, ben ik er nog een paar dagen
met Marie-José geweest om wat kleine
dingen af te werken en nog wat vakantie
te vieren. Onze kinderen willen niet meer
met pap en mam mee. Zij bepalen zelf
hun vakantiebestemming”, aldus Toon.
De ideale zomer voor Aben is er
een die begint in april en duurt tot eind
november. Het liefste heeft hij dan elke
dag temperaturen van 25 graden overdag
en 22 graden ’s avonds. Na middernacht
mag er dan telkens 5 millimeter regen
vallen. “Dan kunnen we elke dag buiten
zitten met een biertje er bij en een speklapje braden op de barbecue”, volgens de
levensgenieter.
Als laatste vraag ik Toon wie hij nog
wel eens zou willen ontmoeten. “Degene
die ik wel zou willen ontmoeten, is
diegene die afgelopen woensdag verantwoordelijk was voor het noodweer, dan
liet ik hem de nokpannen weer zelf op
het dak leggen. Verder is iedere dag een
memorabele dag. De ene dag wat meer
als de andere. Niet teveel terugkijken
maar iedere dag beleven alsof het je laatste is. Een dag niet gelachen is een dag
niet geleefd”, zegt Toon met stelligheid.
Het interview zit er op, gelukkig heeft de
verslaggever geen verstand van weer,
anders had hij nu op het dak gezeten.
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

OIK- en gevelsubsidie Centrum Horst
Subsidieregeling heeft goed gewerkt
Een succes. Zo omschrijft Jan Nabben, de kersverse voorzitter van het CentrumManagement Horst, het resultaat van de gevelsubsidie en de OIK, de Ondernemers
Instrumenten Kist. De subsidies waren gericht op een opwaardering van en het geven van
een economische impuls aan het (Horster) centrum . Gedurende de duur van en dankzij
deze subsidieregeling is er in het centrum van Horst een heleboel goeds gebeurd. Het succes van deze werkwijze wordt gecopieerd voor het centrum van Grubbenvorst. In Horst zijn
deze subsidiepotjes nu leeg. Er worden op dit moment nog een paar verzoeken op basis van
de gevelsubsidie afgerond.
Gevels
In Horst heeft een aantal ondernemingen in
de subsidieperiode gebruik gemaakt van de
gevelsubsidie. Zichtbare resultaten daarvan
zijn o.a. Chitanie Dennis (Jacob Merlostraat
6), Kerkstraat 10-12 (voorheen Provak),
café de Lange en Blok 10. Ook galerie Judy
Straten en slagerij Joosten profiteerden ervan. In Grubbenvorst wordt de werkwijze van
de gevelsubsidies nu overgenomen. Maar
ook hier geldt dat het budget niet onuitputtelijk is. Op tijd erbij zijn, is dus het devies.
OIK subsidie
Ook de Ondernemers Instrumenten Kist
(OIK) heeft in Horst aardige resultaten laten
zien. Uit de kist is onder andere financiële
ondersteuning geboden aan promotionele
activiteiten voor de weekmarkt, de intocht
van St. Nicolaas en een bijdrage aan
de kerstsfeer in het centrum van Horst.
Ook is een straatvoetbalevenement van

Zwembad de Berkel
Kranestraat 14, 5961 GZ Horst,
tel. 077 - 477 97 25
Zomerrooster roostervrij zwemmen
Geldig van 26 Juli t/m 5 september 2010
Dag/Tijd
Maandag
10:00-16:00 uur
Dinsdag
10:00-16:00 uur
Woensdag
10:00-16:00 uur
Donderdag
10:00-16:00 uur

Bad
Beide baden
Beide baden
Beide baden
Beide baden

Wittenhorst en een kunst- en muziekroute
door het centrum van Horst gesubsidieerd..
Het evenement Oranje Centraal 2008 (grote
videoschermen op het Wilhelminaplein
tijdens de Europese voetbalkampioenschappen) was misschien wel de voorbode van de
schermen die er nu, tijdens het WK 2010,
staan. Goed voorbeeld doet goed volgen.
Ook is een aantal startende ondernemers
geholpen bij het opzetten van hun zaak.
Kortom, goede voorbeelden van hoe nu ook
in Grubbenvorst centrum kan worden geprofiteerd van deze subsidieregeling.
Aanvragen
Ondernemers uit Grubbenvorst Centrum
kunnen een beroep doen op de gevelen OIK-subsidie. Voor informatie kan
men terecht op de gemeente website
(www.horstaandemaas.nl) of bij de heer
Gijs Moes, accountmanager bedrijven,
tel. 077 – 477 94 74.

Vrijdag
10:00-16:00 uur
Zaterdag
11:00-18:00 uur
Zondag
11:00-15:00 uur

Beide baden

Vanaf dinsdag 27 juli tot en met dinsdag 31
augustus 2010 is het gemeentehuis ’s avonds
gesloten. De gemeenteraad vergadert niet in
verband met het zomerreces (is dezelfde periode als vakantie basisscholen).
Vergaderkalender
Dinsdag 07 september 2010:
themabijeenkomst bevolkingskrimp
Dinsdag 14 september 2010:
raadsvergadering
Dinsdag 21 september 2010:
reces i.v.m. kermis
Dinsdag 28 september 2010:
commissie samenleving

Meer informatie:
De agenda en voorstellen van deze vergaderingen kunt u te zijner tijd inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek.
En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.
Het gemeentebestuur wenst u een fijne vakantie
toe! Vanaf dinsdag 7 september 2010 bent u
weer van harte welkom in de raadzaal van ons
gemeentehuis.

Burgemeester Van Rooij: ‘Bewondering voor
daadkracht en ‘noaber’-gevoel na de storm’
Kees van Rooij is onder de indruk van Horst aan de Maas. Niet alleen van gemeentewerken
en de lokale brandweer, die vanaf het eerste uur de helpende hand hebben geboden bij de
stormschade. ‘Voor dat werk en die inzet bewonder ik onze eigen mensen ten zeerste, maar
waar ik vooral ook trots op ben is de daadkracht van de inwoners van Horst aan de Maas.
Hoe buren elkaar te hulp schieten in tijden van noodweer, zoals laatst. Of hoe snel loonbedrijven inzetbaar blijken om bijstand te verlenen. Het maakt me trots op deze gemeente’.
Opruimen kost tijd
De storm van afgelopen woensdag was
er een van behoorlijke omvang, die vele bomen heeft geveld. Gemeentewerken is druk
bezig met het veilig maken en opruimen

van alle takken en bomen. Dit gaat zeker
enkele weken duren. Alle meldingen worden al naar gelang prioriteit afgehandeld.
Van Rooij: ‘Wij vragen hiervoor begrip van
onze inwoners’.

Beide baden
Beide baden

Deze tijden zijn onder voorbehoud.
Tarieven: 13 jaar en ouder: € 4,20,
3 t/m 12 jaar: € 3,20, kinderen t/m 2 jaar gratis.
Meer informatie: www.horstaandemaas.nl of
Lokale Omroep Reindonk teletextpagina 215.
Allemaal een prettige vakantie
Personeel zwembad de Berkel

Verenigingen opgelet: kalender 2011
We zijn al weer volop bezig met de kalendergids voor 2011. Ook in 2011 worden gemeentegids en kalender weer gecombineerd tot één geheel.
Gebleken is dat de kalender veelvuldig
geraadpleegd wordt als mensen willen weten
welke evenementen er plaats vinden in Horst
aan de Maas. Mede dankzij de bereidwillige
medewerking van de vele verenigingen en
organisaties in Horst aan de Maas kunnen
we zorgen voor een goed naslagwerk voor
alle inwoners. En van de andere kant; de
kalender biedt de verenigingen natuurlijk ook
een aantrekkelijk publiciteitsmiddel voor hun
activiteiten. Maak er dan ook gebruik van!
Evenementen die openbaar toegankelijk zijn,
kunnen opgenomen worden in de kalender.
Wat je door moet geven is de naam van de
organisatie, het evenement en de datum. Heb
je nog meer gegevens zoals de locatie waar
een en ander plaats vindt, een internetsite of

Zomerreces: géén vergaderingen
van de raad!

emailadres voor meer informatie, geeft dat
dan ook door zodat we dit kunnen opnemen
in onze evenementenkalender op internet.
Om de volgende kalendergids weer op tijd (in
de loop van november) bij iedereen in de bus
te krijgen is het nodig dat we op 1 september
alle informatie bij elkaar hebben. Vandaar
het vriendelijke verzoek aan verenigingen
en organisatie om hun evenementen t.b.v.
de kalendergids vóór 1 september door
te geven aan Cluster Communicatie,
tel. (077) 477 93 70 of per e-mail:
postbuscommunicatie@horstaandemaas.nl
Denk aan het tijdig aanvragen van eventuele vergunningen en huur van terreinen.

Welk afval wordt de komende tijd opgehaald?
Vrijdag 23 juli
• Inzameling restafval America en Griendtsveen
Zaterdag 24 juli
• Inzameling oud papier Horst-Noord en Meterik
• Inzameling oude metalen Meterik
Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
Maandag 26 juli
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom
en Horst (Kapellerhof)
Dinsdag 27 juli
• Inzameling restafval omgeving Horst
(In de Riet) en Meterik
Woensdag 28 juli
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen en Tienray
• Inzameling GFT-afval Evertsoord, Kronenberg
en Sevenun
• Inzameling textiel Evertsoord, Kronenberg en
Sevenum
Donderdag 29 juli
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 30 juli
• Inzameling restafval Horst-Noord
Zaterdag 31 juli
• Inzameling oud papier Lottum
• 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.

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag lichte bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om lichte
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het oprichten van een erfafscheiding op het
perceel gelegen aan het Land van Gelder te
Grubbenvorst, ingekomen d.d. 9 juli 2010.
• Het plaatsen van een terrasoverkapping op
het perceel gelegen aan Zwaanen Heike 13b
te Lottum, ingekomen 12 juli 2010.
• Het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel gelegen aan de Van Douverenstraat 16 te
Horst, ingekomen 12 juli 2010.
• Het gedeeltelijk vergroten van de woning
op het perceel gelegen aan de Pastoor
Thijssenstraat 35 te Grubbenvorst, ingekomen 13 juli 2010.
• Het oprichten van een tuinberging op
het perceel gelegen aan de Burg. Van
Kempenstraat 69 te Grubbenvorst.
• Het oprichten van een erfafscheiding
op het perceel gelegen aan de Burg. Van
Kempenstraat 69 te Grubbenvorst.
• Het plaatsen van een erfafscheiding op
het perceel gelegen aan de Meerweg 36 te
Kronenberg, ingekomen d.d. 19 juli 2010.
• Het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel gelegen aan de van Douverenstraat 16
Horst, ingekomen d.d. 19 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.
Aanvraag monumentenvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om lichte
monumentenvergunning is ingekomen voor:
• Het verbouwen van een (rectors)woning op
het perceel gelegen aan de Ursulinenweide
1-3 te Grubbenvorst, ingekomen d.d. 19
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.
Aanvraag reguliere bouwvergunning fase 2
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om reguliere bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het oprichten van een reclamemast op het
perceel gelegen aan de Medegebroekweg te
Sevenum, ingekomen d.d. 20 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.
Aanvraag reguliere bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om reguliere
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het vergroten van de varkenshouderij op het
perceel gelegen aan Veld Oostenrijk 50 te
Horst, ingekomen 13 juli 2010.
• Het herbouwen van een langgevelboerderij
(woningsplitsing) op het perceel gelegen aan
de Steeg 34 te Sevenum.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Aanvraag sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om lichte
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het verwijderen van het dak van een stal en
hondenhok op het perceel gelegen aan de
Driekooienweg 20 te Evertsoord, ingekomen d.d. 8 juli 2010.
• Het verwijderen van het asbesthoudend dakbeschot van de woning op het perceel gelegen
aan de rector Mulderstraat 21 te Melderslo,
ingekomen d.d. 9 juli 2010.
• Het slopen van kantine + kleedlokalen op het
perceel gelegen aan de Molenstraat 37
te Swolgen.
• Het gedeeltelijk slopen van een bedrijfspand op het perceel gelegen aan de
Heuvelsestraat 14 te Kronenberg,
ingekomen d.d. 15 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.

gelegen aan de Melatenweg 13 te Horst.
• Het slopen van het dak van een stal en een
hondenhok op het perceel gelegen aan de Drie
Kooienweg 20 te Evertsoord.

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 een carport, berging
en veranda op het perceel gelegen aan de
Horsterdijk 64 te Lottum met toepassing van
art. 3.23 Wro.
• Het vergroten en verbouwen van een bedrijfsgebouw (werkplaats) op het perceel gelegen
aan de Hoofdstraat 47 te Lottum met toepassing van art. 3.23 Wro.
• Het plaatsen van een terrasoverkapping op het
perceel gelegen aan de Americaanseweg 62 te
Horst met toepassing van art. 3.23 Wro.
• Het oprichten van een aanbouw op het perceel
gelegen aan de Wervelstraat 7 te Horst, met
toepassing van art. 50 lid 3 van de Ww.

Deze vergunningen zijn verstuurd op 22 juli 2010
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit
is betrokken kan ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht daartegen bij het College van
burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas een bezwaarschrift indienen, binnen zes
weken na de dag van verzending van de betreffende sloopvergunning. Een bezwaarschrift
schorst de werking van de vergunning niet. De
indiener van een bezwaarschrift kan tevens
de voorzieningenrechter bij de Rechtbank
Roermond (Sector bestuursrecht, Postbus 950,
6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn
kosten verbonden.

Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 23 juli 2010 tot en
met 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.

Bovengenoemde vergunningen zijn verstuurd op
22 juli 2010.

Over de sloopvergunning kunt u inlichtingen
inwinnen bij de afdeling Vergunningen.

Bekendmaking melding in het kader
van de Wet milieubeheer (8.19 Wet
Milieubeheer)
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat bij hen op 20 april 2010 een melding zoals bedoeld in artikel 8.19 ingevolge de Wet
milieubeheer is binnengekomen.
De ingediende melding heeft betrekking op:
Aanvrager:
Janssen Pluimvee bv
Adres Inrichting:
Heesweg 9 Meerlo
Datum aanvraag:
25 maart 2010
Betreft:
WM melding 8.19

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit
is betrokken kan een beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending van de
betreffende bouwvergunning met ontheffing bij
de Rechtbank Roermond (sector bestuursrecht,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond). Deze mogelijkheid staat alleen op voor belanghebbenden:
- die zienswijzen hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
- die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet
tot het inbrengen van zienswijzen in staat zijn
geweest.
Een beroepschrift schorst de werking van de
bouwvergunning met ontheffing niet. De indiener van een beroepschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen, dat vereist. Aan het
indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten
verbonden.
Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende bouwvergunning is
verleend:
Reguliere bouwvergunning
• Het oprichten van een woonhuis op het perceel
gelegen aan de Kranestraat te Horst.
• Het vergroten van een woning op het perceel
gelegen aan de Ellenberg 20 te Broekhuizen.
Lichte bouwvergunning
• Het oprichten van een tuinberging op het
perceel gelegen aan de Bernhardstraat 21
te Meerlo.
• Het oprichten van een serre op het perceel gelegen aan de Opperdonkseweg 6 te Lottum.
Bovengenoemde bouwvergunningen zijn verstuurd op 22 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.
Verleende sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende sloopvergunning is
verleend:
• Het slopen van asbesthoudende golfplaten aan
de achterzijde van het pand aan de Loevestraat
55 te Horst.
• Het slopen van astbest golfplaten van een
voormalige champignoncel op het perceel

Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en)/
ontheffing(en)
Mededeling knalapparatuur
• Op 13 juli 2010 is een mededeling knalapparatuur ontvangen van Maatschap Linders,
Horreweg 4, Broekhuizenvorst voor de navolgende locaties:
• Diverse percelen aan de Horreweg 4 in
Broekhuizenvorst ( D 433, 944, 942, 493 en
644)
Tijdelijke verkeersmaatregel
Vlooienmarkt Broekhuizen.
In verband met een vlooienmarkt van C.V.
“de Krey” in Broekhuizen zal op 24 en 25 juli
2010 de Kerkhofstraat, het Kerkplein en het
zuidelijk gedeelte van de Veerweg afgesloten
zijn voor alle verkeer.
Rozenfestival Lottum
In de periode 6 t/m 9 augustus 2010 wordt
in het dorp Lottum het Rozenfestival gehouden. In verband met de voorbereidingen,
het houden en het afbreken van dit festival
zal vanaf maandag 2 augustus 07.00 uur tot
woensdag 11 augustus 2010 het doorgaande
verkeer worden omgeleid via de Zandterweg
– Horsterdijk – Broekhuizerweg v.v. Deze
omleidingsroute wordt door middel van borden
aangegeven. Tijdens dit evenement worden
de volgende straten afgesloten: Hoofdstraat
(tussen Horsterdijk en Zandterweg),
Markt, Veerweg, Opperdonkseweg, Past.
Kerboschlaan, De Borggraaf. Daarnaast
worden er parkeerverboden ingesteld op de
Horsterdijk, Broekhuizerweg, Ulsheggerweg,
ged. Hombergerweg, Opperdonckseweg, De
Lom de Berghlaan, Baron van Aerdtlaan,
Konijnskampstraat, Mgr. Schravenlaan en
Hoofdstraat.
Een gedeelte van de van Bronckhorststraat en
de van Sonsveldstraat te Horst zal op zaterdag
24 juli 2010 afgesloten zijn.

Milieu
Bekendmaking melding (8.40 Wm) in
het kader van de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet vereist. Voor deze inrichtingen
gelden algemene regels, die nodig zijn ter
bescherming van het milieu. Dergelijke inrichtingen zijn wel verplicht om hun activiteiten te
melden. Deze melding dient Burgemeester en
wethouders bekend te maken. Daarom maken
zij bekend dat bij hen is binnengekomen:
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
28 april 2010

Betreft:

Aanvrager:
Adres Inrichting:

WM Melding 8.40
activiteitenbesluit/
opslagtank
Bovee T.
Lottumseweg 18
Broekhuizen

De aard van de toegepaste activiteiten en
processen blijft ten opzichte van de vergunde
situatie onveranderd. De veranderingen in
de melding leiden niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, dan die het
bedrijf op grond van haar milieuvergunning en
de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De melding voldoet
aan de daarvoor geldende voorwaarden.
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 14 mei 2010 tot
en met 24 juni 2010. U kunt de betreffende
stukken inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in
Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van
het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot
19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van
8.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer u de stukken op een ander
tijdstip wilt inzien, kunt u het beste contact
opnemen met de heer J. Huijs van team
Vergunningen bereikbaar onder nummer
077 – 477 97 77.
Bezwaar en beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende
de eerder vermelde inzage termijn een
bezwaarschrift tegen het beluit indienen bij
Burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient
tenminste te bevatten:
• De naam en adres van de indiener;
• De dagtekening;
• Een omschrijving van de beschikking
waartegen het bezwaar is gericht;
• De gronden van het bezwaar.
Indien binnen de genoemde termijn tegen het
besluit op deze melding een bezwaarschrift is
ingediend, kunt u tevens een verzoek om voorlopige voorziening doen bij de Voorzitter van
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den
Haag. Bij het verzoek dient een afschrift van
het bezwaarschrift te worden overlegd, evenals
een onderbouwing van het spoedeisende
belang, dat bestaat bij de voorlopige voorziening. Aan het behandelen van een verzoek om
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Bekendmaking ontwerpbeschikking
milieuvergunning in het kader van de
Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een
aanvraag om milieuvergunning binnengekomen. Zij zijn van plan deze milieuvergunning

te verlenen en hebben in eerste instantie
een ontwerpbeschikking opgesteld. In het
belang van de bescherming van het milieu
zijn in de ontwerpbeschikking voorschriften opgenomen. Het betreft de volgende
ontwerpbeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten:
Aanvrager:
Holding Janssen
Hermans BV
Adres inrichting:
Hoebertweg ong.
America
Betreft:
WM milieu
vergunning 8.4
revisievergunning
Datum aanvraag:
2 april 2010
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage van 23 juli
2010 tot en met 2 september . 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.

Projectbesluiten ex art. 3.10 Wro en
verleende reguliere bouwvergunningen
oprichten bedrijfsgebouw en laaddocks
Onkelweg 14 in Melderslo en oprichten
bedrijfsgebouw en silo’s (verplaatsing
varkensbedrijf VIV) Losbaan 12 in
Grubbenvorst
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend dat zij reguliere bouwvergunningen hebben verleend en op grond van
artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening		projectbesluiten hebben vastgesteld voor:
• Het oprichten van een bedrijfsgebouw en de
aanleg van laaddocks, op de percelen kadastraal
bekend gemeente Horst, sectie T, nummers
1422 en 1423, plaatselijk bekend Onkelweg 14 in
Melderslo;
• Het oprichten van een bedrijfsgebouw en silo’s
(verplaatsing varkensbedrijf VIV) op het perceel
kadastraal bekend gemeente Grubbenvorst, sectie K, nummer 149, plaatselijk bekend Losbaan
12 in Grubbenvorst.
Belanghebbenden die ten aanzien van de ontwerpprojectbesluiten en de ontwerpbesluiten
tot verlenen van reguliere bouwvergunning
(tijdig) zienswijzen hebben ingediend alsmede
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten dat zij met betrekking
tot de ontwerpprojectbesluiten en de ontwerpbesluiten tot het verlenen van reguliere
bouwvergunning geen dan wel niet tijdig
een zienswijze hebben ingebracht, kunnen
tegen deze projectbesluiten en de reguliere
bouwvergunningen een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Roermond,
sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond. De termijn voor het indienen van
een beroepschrift is zes weken en deze termijn
vangt aan met ingang van de dag na die
waarop de projectbesluiten en de verleende
reguliere bouwvergunningen ter inzage zijn
gelegd (artikel 6:8, lid 4 Awb).
Het indienen van een beroepschrift schort de
werking van de projectbesluiten en de bouwvergunningen niet op. Indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat
vereist, kan gelijktijdig met het indienen van
het beroepschrift een verzoek om voorlopige
voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond,
Postbus 960, 6040 AZ Roermond.

Horst, 22 juli 2010.

De besluiten tot vaststelling van de projectbesluiten en verlening van de reguliere bouwvergunningen worden openbaar bekend gemaakt.
De kennisgeving van de projectbesluiten en de
bouwvergunningen worden overeenkomstig
artikel 3.11, lid 2 Wro, juncto artikel 3.8, lid 3
Wro geplaatst in het gemeentelijk huis-aanhuis blad, in de Staatscourant en op de gemeentelijke website (www.horstaandemaas.nl)

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

De projectbesluiten en bouwvergunningen
met bijbehorende stukken liggen met ingang
van 23 juli 2010 tot en met 2 september

2010 ter inzage in de informatiehoek van het
gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in Horst.
De openingstijden van de informatiehoek zijn
van maandag 08.00 -12.00 uur en van 14.00
– 20.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag
van 08.00 – 12.00 uur.
De projectbesluiten en bouwvergunningen en
de daarbij behorende stukken zijn tevens te
raadplegen op de gemeentelijke website en op
www.ruimtelijkeplannen.nl
De projectbesluiten en de bouwvergunningen
treden overeenkomstig artikel 3.8, lid 5 Wro
in werking met ingang van de dag na afloop
van de beroepstermijn. De bouwvergunningen
zijn pas onherroepelijk als er na het verstrijken van de beroepstermijn van zes weken geen
beroep is ingesteld.
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 ‘Peelkernen’, voor het plaatsen van een afdak op het perceel Michelslaan
14, 5963 HC Hegelsom, kadastraal bekend
Horst, sectie M, nummer 1859.
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 22 juli 2010 tot en met 1
september 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 3.6, lid
1, sub c Wet ruimtelijke ordening en ontwerp-besluit reguliere bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas zijn voornemens om met toepassing
van artikel 3.6, lid 1, sub c Wet ruimtelijke
ordening (Wro) ontheffing te verlenen van

het bepaalde in het bestemmingsplan ‘Kern
Meerlo’, voor het oprichten van een blokhut
op het perceel Mgr. Jenneskensstraat 7, 5864
CS Meerlo, kadastraal bekend Meerlo, sectie
H, nummer 899.
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 22 juli 2010 tot en met 1
september 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.
Vooraankondiging voorbereiding
bestemmingsplannen
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 het volgende bestemmingsplan ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke
ordening voor te bereiden:
Bestemmingsplan ‘Kamplaan te Hegelsom’
Een woningbouwlocatie ten behoeve van
maximaal 22 woningen op het perceel kadastraal bekend gemeente Horst, sectie M,
nummer 2878.
Stukken met betrekking tot dit voornemen liggen niet ter inzage. Evenmin kunnen tegen dit
voornemen zienswijzen worden ingebracht.
Het betreffende ontwerp bestemmingsplan en
de daarbij behorende stukken zullen op een
later moment ter inzage worden gelegd voor
een periode van zes weken. Dan zal een nieuwe
publicatie plaatsvinden waarin ook bekend
wordt gemaakt wanneer en waar het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, wie daartegen op
welke wijze zienswijzen kan indienen en binnen
welke termijn die zienswijzen ingediend moeten
worden. Ook onafhankelijke instanties zullen
in de gelegenheid worden gesteld advies uit te
brengen.Deze kennisgeving wordt tevens op
de gemeentelijke website bekend gemaakt.
(www.horstaandemaas.nl).
Horst, 22 juli 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Algemene informatie
Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.
Daarnaast is afdeling burgerzaken 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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Kasteel Rozenfestival
verrijst aan de Maas
Meer dan duizend vrijwilligers zijn begonnen aan de opbouwwerkzaamheden voor het komende Rozenfestival in rozendorp Lottum. Behalve de
Lottummers zelf, helpen verenigingen en mensen uit omliggende dorpen
om het dorp in de stemming voor het festival te krijgen.
Dit jaar is het thema: ‘Een koninkrijk van rozen.’ Alle straten krijgen
nieuwe, toepasselijke namen en de
bezoekers krijgen een koninklijk ontvangst. Bezoekers kunnen ook kijken
naar elementen uit het verhaal, zodat
dit verhaal meer gaat leven.
Aan de Veerweg vlakbij de Maas
wordt een groot kasteel opgebouwd,
waarin de Rozenkoningin mag wonen
en dat tegelijkertijd als decor dient
voor diverse toneelstukjes die tijdens
het festival opgevoerd worden. Het
kasteel wordt omringd door perken,
waarin ook de roos mag pronken die

de Rozenkoningin onlangs heeft ontdekt. Kaartjes voor dit vierdaagse evenement kunnen besteld worden via de
website www.rozendorp.nl. Tot 31 juli
hoeven bezoekers slechts 11 euro te
betalen. Het Rozenfestival is geopend
op vrijdag 6 augustus van 17.00 tot
23.00 uur en op zaterdag 7 tot en met
maandag 9 augustus van 10.00 tot
23.00 uur. Een passe-partout voor alle
dagen kost 25 euro. Het dagtarief is
12,50 euro voor volwassenen en 11
euro voor CJP en 65+. Kinderen tot 12
jaar mogen gratis binnen. Kijk voor
meer informatie op www.rozendorp.nl

Sint Annakapel in Sevenum ingezegend
Met een korte plechtigheid zegende pastoor Lauvenberg van Sevenum zondag de Sint Annakapel in.
De kapel op de kruising van de Grubbenvorsterweg en de Dijkerheideweg in Sevenum was enige tijd
geleden door vandalen vernield. De familie Van Hoppe, eigenaar van de kapel, heeft de brokstukken
verzameld en de kapel laten restaureren.

Eerste album Fishnet Stockings
De rock & rollband Fishnet Stockings presenteert vrijdag haar eerste volwaardige cd-album. Tevens vieren de
leden hun 10-jarig bestaan. Reden voor een feestje. In muziekcafé De Buun in Horst is de hele avond ouderwetse
rock & rollmuziek te horen.
De vier bandleden hebben een
heel jaar gewerkt aan hun cd ‘Fast
Forward’. Het bevat covers van
artiesten als Elvis Presley en Chuck

Het kasteel in aanbouw

Stilzitten voor
het goede doel
Donderdag 5 augustus organiseert Café De Lange samen met Dreksbak
de Horster Kampioenschappen Boomstamzitten. Het is dit jaar de derde keer
dat er gestart wordt met het verbreken van het record Boomstamzitten.

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

In en rondom horecagelegenheid
De Lange in Horst worden, net zoals de
afgelopen jaren, flinke boomstronken
voorzien van een voetensteuntje, geplaatst. De deelnemers nemen hierop
plaats en worden uitgedaagd het
huidige Horster record van 100 uren
te verbreken. Mariska Lensen en René
Nellen stapten vorig jaar bij een record
van 100 uren tegelijk van de stam.
Buiten het feit dat de deelnemers strijden om een prijs, staat de
wedstrijd ieder jaar ook in het teken
van een goed doel. Dit jaar is door
de organisatie gekozen voor een regionaal goed doel, het Zorgplatform in
Horst aan de Maas. Het Zorgplatform
speelt een belangrijke rol in het
ondersteunen en helpen van mensen

en gezinnen die het om verschillende
redenen moeilijk hebben. De organisatie Boomstamzitten hoopt, door middel van een financiële bijdrage, een
aantal hulpbehoevende gezinnen een
leuk uitje te kunnen aanbieden.
Iedereen die graag wil proberen
het huidige record te verbreken, het
goede doel wil steunen of wil strijden
om een reischeque naar zonnige oorden kan zich aanmelden. De organisatie zorgt tijdens de kampioenschappen
voor een boomstam, eten en drinken.
Aanmelden kan door een e-mail
te sturen naar info@delangehorst.nl
of bellen naar 077 398 82 00.
Meer informatie is te vinden op
www.delangehorst.nl en
www.dreksbak.nl

optreden en bezoekers kunnen de
cd kopen voor 5 euro per stuk. Het
muziekcafé ligt aan de Loevestraat 14
in Horst.

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Winnaars van vorig jaar René en Mariska

Berry, maar dan uitgevoerd op de
originele manier van Fishnet Stockings.
Het feestje in De Buun begint om
21.00 uur. De bandleden zullen daar

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

Doolgaardstraat 42
5961 TS Horst
T: 077-3986895 - M: 06 54727021
M: info@li-ren.nl - W: www.li-ren.nl
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Onder de Wieken
sluit project
Malaika Kids af
Na drie jaar lang acties te hebben gevoerd voor de stichting Malaika
Kids, heeft basisschool Onder de Wieken uit Meterik vorige week het
project afgesloten. Op de laatste dag kon directeur Jacqueline Kurver een
cheque van 7.986,14 euro overhandigen aan Ron Bosmans, de vertegenwoordiger van Stichting Malaika. Met deze opbrengst kan een slaapgebouw en een deel van een woonhuis gerealiseerd worden.
De kinderen konden wekelijks
een dubbeltje sparen. Ook is er een
Afrikaanse markt gehouden, stond
de Kerstmarkt in 2008 in het teken
van Afrika en werd er vorig jaar een
sponsorloop georganiseerd.
Als laatste mochten de kinderen
tekeningen maken die op wens-

kaarten gedrukt werden. Behalve
het inzamelen van geld volgden de
kinderen workshops en gaven de
groepen presentaties over wat ze
geleerd en gedaan hebben. Kurver:
“Deze aanpak zorgde voor bewustwording bij de kinderen en ook bij
hun ouders.”

Meterikse
Liedjesavond
Met het carnavalsseizoen nog ver weg zijn in Meterik de eerste voorbereidingen voor de vierde editie van de carnavals-cd al getroffen.

Alle Meulewiekers worden
opgeroepen achter de computer te
kruipen en de carnavalskraker van
seizoen 2010-2011 te schrijven, om
vervolgens dit nummer te laten
vereeuwigen op de carnavals-cd van
volgend seizoen. De opnames vinden
in week 41 plaats bij DJ Ron van den

Kunst langs de weg
Veel mensen verwachten kunst in een museum of op voor de hand liggende plekken in het landschap, zoals in
een park of midden op een rotonde. Soms kom je als wandelaar of fietser ook objecten tegen waarvan je in eerste
instantie niet eens doorhebt wat het is of waar je niet zomaar aan voorbij kunt lopen. Zo ook in Tienray en Sevenum.
Wie vanuit Tienray via de straat
Over de Beek binnendoor naar Oirlo
rijdt, kan in een tuin aan de rechterkant van de weg een verrassende verschijning zien staan. Een grijsblauwe
ronde koker met twee metalen deuren
erin staat midden op het grote gazon
van de tuin op nummer 11. De eerste
vragen die rijzen: “Wat is het? Waar
gaan die deuren naartoe? Wat zit er
achter?” De antwoorden op die vragen
moet ook de redactie van HALLO Horst
aan de Maas de lezer schuldig blijven.
Het ’portaaltje’ is geplaatst door Erik
van Maarschalkerwaard uit Tienray. In
het dorp is hij vooral bekend als lid
van de dorpsraad en postbode, daarbuiten als kunstenaar. Als beeldend
kunstenaar houdt hij zich naar eigen
zeggen vooral bezig met de ”ordening
en beleving van tijd en ruimte door
middel van installaties en beelden.”
Het object in de tuin aan Over de
Beek heeft hij de even mysterieuze
naam TG-KL gegeven, een afkorting
voor ’Time Generator Klein Lourdes’.
Van Maarschalkerwaard wil met het
kunstwerk mensen aan het denken
zetten. Het object stond eerder op
een expositie in Bergen aan Zee
en Aken. Toen TG-KL dit voorjaar
naar Tienray verhuisde, lichtte Van
Maarschalkerwaard in een toespraak
toe wat het kunstwerk zou kunnen
zijn. Is het een geheim instrument
om seismologische metingen uit te
voeren? Wordt er achter de gesloten
deuren een bijzondere plantensoort
gekweekt? Of vormt het misschien de
toegang tot een Mariagrot?
Van Maarschalkerwaard: “Mensen
willen meteen weten wat het is. Ze
vragen zich af of het iets anders dan
een kunstwerk kan zijn. Ik wil mensen
prikkelen en het liefst dat ze hun
fantasie de vrije loop laten gaan”,
aldus de kunstenaar uit Tienray.
Ook langs de knopenroute in
Sevenum kunnen nietsvermoedende
wandelaars een onverwacht object
tegenkomen. Op knooppunt 51 aan de
Dijkerheideweg in Sevenum staat een

Erik van Maarschalkerwaard voor zijn mysterieuze TG-KL

Het spinnenweb van Bert Korsten
kruisbeeld. Sinds enkele weken hangt
er achter het beeld een spinnenweb
met daarin een gedicht met als titel
Stilte. Het werk is van Bert Korsten
uit Sevenum. Ook hij wil mensen aan
het denken zetten en vooral dat ze
eens stilstaan bij bepaalde zaken.
Korsten: “Tempo is tegenwoordig het
toverwoord. De huidige tijdsgeest is
gejaagd en onrustig. Ik probeer wat
tegengas te geven. Als je innerlijke
rust hebt, straal je dat ook naar buiten
uit.”
In zijn tuin aan de Grubbenvorsterweg hangen nog diverse andere webben en eerder heeft Korsten
in Venlo en in Zeist aan exposities
meegewerkt. De spinnenwebben zijn

allemaal gemaakt van gegalvaniseerde draad met in het midden folie
waarop een kort gedicht staat. Het
web heeft voor hem een symbolische
betekenis. “Het spinnenweb is een
soort oervorm en heeft een link met
het internet, het wereldwijde web en
het netwerken”, vertelt hij. Ook de
gedichten bedenkt hij zelf. “Ik probeer
het altijd kort te houden. Een gedicht
van een paar zinnen blijft krachtig”,
vertelt Korsten, die zelf ook de rust
nodig heeft om de juiste woorden te
vinden voor zijn gedichten. “Soms valt
iets precies goed, maar een andere
keer zit je te ploeteren. Meestal
komen de beste gedichten naar boven
als je zelf kalm bent”, aldus Korsten.

Beuken. Geïnteresseerden kunnen zich
opgeven tot 20 september bij Café ’t
Hukske in Meterik of via de website
www.hethukske.nl
De presentatie van de carnavals-cd
vindt plaats op zaterdag 30 oktober
bij Café ’t Hukske tijdens de Meterikse
Liedjesavond.

Brood bakken
in Museum De Locht
Zondag mogen kinderen de bakkers
in Museum De Locht helpen met het
bakken van ’ouderwets’ brood. De authentieke bakkersoven in het originele
bakhuisje in het museum wordt deze
dag weer warm gestookt. De kinderen
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mogen hun eigen broodjes kneden
en versieren. Deze worden daarna in
de traditionele oven door de bakkers
gebakken. In de smederij demonstreren
de smeden hun vaardigheid en creativiteit in het maken van siersmeedwerk.

Sèrumse Fiste
De straten van Sevenum stonden afgelopen weekend vol met allerlei straatartiesten en andere
theatermakers. Tijdens het ’Tourtheater’ op zondag maakten wandelaars een tocht langs de voorstellingen. Daarna waren er op het Raadhuisplein nog diverse optredens.

14
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Swolgen
in sprookjesstijl
Je kunt tijdens het wandelen zomaar Roodkapje, Sneeuwwitje en
Doornroosje tegenkomen. Toneelvereniging Ernst & Humor organiseert
zondag een sprookjestocht in het Swolgense bos.

Kasteelconcert in Lottum
De Koninklijke Harmonie uit Lottum organiseerde afgelopen zondag een kasteelconcert bij De Borggraaf.
De harmonie bracht zelf enkele nummers ten gehore. Ook had de Koninklijke Harmonie fanfare
Abdissenbosch uit Landgraaf uitgenodigd om een concert weg te geven. Beide verenigingen speelden ook
nog enkele nummers samen. Op de foto staat het jeugdorkest uit Lottum dat liet horen dat de jonge
muzikanten het afgelopen jaar flinke muzikale sprongen hebben gemaakt.

Kermis in
Melderslo
Ook voor Melderslo staat de
kermis voor de deur. En voor die
gelegenheid worden er dit
weekend weer veel activiteiten
georganiseerd. Op zaterdag wordt
het festijn afgetrapt met de
heilige mis om 17.30 uur, gevolgd
door de opening van de kermis
een uur later door wethouder
Birgit op de Laak. Muziekvereniging Eendracht en dansgroep ’All
for you’ geven dan een optreden
weg. De dansgroep doet dit op de
vloer van de botsauto’s.
Zondag kunnen de kinderen
van 15.00 tot 19.00 uur geschminkt
worden door de dames van De
Snoetemakers. Om 19.30 uur treedt
een breakdancegroep op onder
leiding van Maikel Lee.
Na het weekend is er ruimte
voor de kinderen om een prijs
te winnen of een gratis ritje te
verdienen in de carrousel, rups of
botsauto’s. Kinderen tot 13 jaar
kunnen maandag van 14.00 tot
17.00 uur kleurplaten inleveren
bij een van deze attracties en
krijgen daarvoor een gratis ritje.
Om 19.00 uur worden de vijf
mooiste tekeningen uitgekozen.
De kermisexploitanten hebben
prijzen beschikbaar gesteld voor de
winnaars.

vuurspuwen,
vuurvreten,
vuurstaff en
vuurgevechten
Als afsluiter die avond treden
de vuurspuwers van Pyrocalypse
op. Ze laten om 20.00 uur zien wat
ze allemaal kunnen met vuur, zoals
vuurspuwen, vuurvreten, vuurstaff
en vuurgevechten. Een half uur
later geven ze een workshop,
waarbij iedereen vanaf 16 jaar het
vuurspuwen zelf kan leren.

Binnenkort TE HUUR:
Monumentale hoevewoning,
Pastoor Kerboschlaan 2C te Lottum (Knopkeshof)

De wandelaars kunnen van 11.00
tot 14.00 uur beginnen vanaf de
Bosweg. Onderweg krijgt iedereen een
consumptie en worden de kinderen

getrakteerd op een snoepzak. Ook zijn
er prijzen te verdienen. Kinderen tot en
met 2 jaar mogen gratis het bos binnen, voor de rest is de toegang 3 euro.

Expositie Janssen
in Maaspaviljoen

Begane grond: hal, woonkamer, luxe keuken, toilet, slaapkamer en luxe
badkamer. 1e Verdieping: overloop, c.v.ruimte/bergruimte en zeer ruime
slaapkamer. Verder aparte grote garage langs woning, eigen terras met tuin.

Inlichtingen: J. Seuren - Tel. O6-51299150

Wij zijn op zoek naar een:

SERVICEMONTEUR
Functie
De servicemonteur voert onderhoudswerkzaamheden uit, stelt de diagnose van storingen vast en verhelpt deze storingen zelfstandig. Hij stemt de werkzaamheden af
met de klant en biedt de klant oplossingen aan voor verbetering van de installatie.
Organisatie
Wij werken in de woningbouw, de utiliteitssector en de industrie en leggen
zowel werktuigbouwkundige (W-) als elektrotechnische (E-) installaties aan.
Wij informeren, adviseren en verzorgen de complete uitvoering. Van Tilburg installatietechniek loopt voorop met duurzame toepassingen op het gebied van
warmte en energie. De nieuwste ontwikkelingen en technieken worden door ons
nauwgezet gevolgd.
Uw competenties
l
Probleemoplossend
l
Flexibel
l
Klantgericht

l
l
l

Fotograaf Jan Janssen uit Hegelsom
exposeert de komende weken in
restaurant het Maaspaviljoen in
Broekhuizen. Zijn expositie heeft de titel ’Kernachtig: Horst aan de Maas’ en
laat van iedere kern in de gemeente
Horst aan de Maas een karakteristiek

pand of stukje natuur zien. De expositie hing eerder in het gemeentehuis
en verhuist in oktober naar ’t Brugeind
in Meerlo. Janssen is nog op zoek naar
een geschikte lokatie in de voormalige
gemeente Sevenum, waar de expositie
in december moet komen.

Gevoel voor details
Kwaliteitsgericht
Planmatig en gestructureerd

Wij bieden
l
Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden.
l
Een jong en dynamisch team.
l
Een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden.
l
Een organisatie die volop in ontwikkeling is en voorop loopt.
l
Een organisatie waar samenwerken hoog in het vaandel staat.

Heeft u interesse in bovenstaande functie stuur dan uw cv naar:
loes@vantilburgbv.nl of postbus 6209, 5960 AE Horst.

Weistock in Lottum
De Tilburgse metalband Tributör (foto) was afgelopen weekend
een van de acts die op het podium van Weistock stonden. Tijdens het
festival dat op zaterdag en zondag in Lottum door OJC Canix werd
georganiseerd traden diverse bands op, van singer/songwriters tot
stevige metal.
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Bespreking Poll week 27

De kermis moet beperkt worden tot het weekend
De kermis beperken tot het weekend? Dat ziet een kleine meerderheid van
stemmers op onze poll niet zitten, ondanks dat het steeds minder druk lijkt op
sommige kermisdagen.
In de reacties op de poll wordt wel gewezen op de dubbele kermis in Horst,
een keer in mei en een keer in september. “Één keer kermis is genoeg, dus
weg met die septemberkermis”, zegt Richard Boeien uit Horst.

“Er is nergens twee maal kermis”, vult Marian Driessen-de Swart uit Horst
hem aan. Zullen we die septemberkermis dan maar gewoon afschaffen?
Geen goed idee, vindt Hay Arts uit Hegelsom. “Door de koppeling van de
contracten met de kermisexploitanten in Horst met de omliggende dorpen
worden zo ook de kermissen in de kleine kernen in stand gehouden. Met één
kermis in Horst komt dit op de tocht te staan”, aldus Arts.

De gemeente moet de sirenes inzetten
bij zwaar noodweer
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Grootschalig noodweer trok vorige week over Zuidoost-Nederland. Ook Horst
aan de Maas werd getroffen en dan rijst meteen de vraag of de gemeente inwoners niet eerder op lokaal niveau had kunnen waarschuwen. Alle gemeentes in
Nederland hebben immers een waarschuwingssysteem dat elke eerste maandag
van de maand getest wordt. Misschien had een deel van de ontstane schade
door het plotselinge noodweer voorkomen kunnen worden. HALLO legde het gebruik van sirenes bij noodweer voor aan enkele instanties binnen de gemeente
Horst aan de Maas.

Er zitten haken en ogen aan het inzetten
van sirenes
De brandweer van Horst aan de Maas geeft aan dat de mogelijkheid om
mensen vooraf te waarschuwen bij naderend onheil lastig zal zijn. “Misschien
moeten we die mogelijkheid eens onderzoeken. Maar we moeten ons wel
realiseren dat het gebruik van sirenes dan ook tot onnodige onrust of paniek
kan leiden”, aldus Hans Sillekens, ambtenaar rampenbestrijding en openbare
veiligheid. Hij geeft verder aan dat een alarmering met sirenes mensen kan
aanzetten om buitenshuis nog opruimwerkzaamheden te plegen. “Dan heb je
het tegenovergestelde bereikt en bevinden zich mensen juist op een plek waar
je ze niet wilt hebben wanneer noodweer dreigt”, zegt Sillekens. Desondanks
wil hij het idee om sirenes in te zetten bij naderend noodweer neerleggen bij
de regiodiensten.

Hans van Vulpen van de Horster politie laat weten dat het idee om de sirenes
in te zetten serieus bekeken zou moeten worden. “Natuurlijk kan dit in het begin
leiden tot enkele paniekreacties. Maar wanneer mensen er vertrouwd mee
raken kan dit leiden tot minder schade. Het is een kwestie van goede voorlichting geven naar de burgers toe. Wanneer zich zoiets voordoet als vorige week
woensdag, bellen mensen 112 omdat dat nummer er bij de mensen inzit. Het
0900-8844 nummer kan men in alle paniek dan niet onthouden. Wat mij betreft
zou de mogelijkheid van een voorwaarschuwing op lokaal niveau mogen al
zitten daar ongetwijfeld ook haken en ogen aan”, zegt Van Vulpen.
In heel Nederland staan een kleine 4.200 sirenes verspreid die draadloos
en onafhankelijk van elkaar aangezet kunnen worden vanuit de alarmcentrale
van de regionale brandweer. Het alarm wordt eens per maand getest, op de
eerste maandag van de maand om 12.00 uur. Dit doet men om te controleren
of de sirene overal werkt en te horen is en om het alarmsysteem bij het publiek
in het bewustzijn te houden. Een test van de sirene duurt éénmaal 1 minuut en
26 seconden. Wanneer er gewaarschuwd wordt op naderend gevaar blijven de
sirenes aan één stuk door loeien. Voor meer informatie zie www.denkvooruit.nl.

Onderzoeken naar mogelijkheden
inzetten sirenes wenselijk?
Wat vindt u? Moet de gemeente bij soortgelijk noodweer als vorige week de
sirenes inzetten?

Uitslag vorige week (week 28) > In Horst aan de Maas is geen plaats voor een racecircuit > eens 70% oneens 30%

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

Ook voor uw ruitschade het juiste adres!
Horsterweg 17, 5975 NA Sevenum . Telefoon 077-4671350 . Telefax 077-4673825

Cactus
Column
Vakantie
Ook deze columnist wil wel
eens met vakantie. Goed voor
de geest en goed voor het
lichaam. En inderdaad, we hebben genoten, gefietst, gewandeld en diverse plaatsjes
bekeken. Want het is daar
mooi, in Bergen (NoordHolland). Een bekend kunstenaarsdorp uit vroeger jaren.
Het is net net alsof de tijd
eeuwen heeft stilgestaan. De
fietstochten door de duinen
laten je de zilte smaak van de
zee proeven. Het pilsje na
afloop is dan bijzonder lekker,
dat het geen merk van onze
bekende Arcense brouwer was
mocht de smaak en de pret
niet drukken. Kortom, Cactus
kan er weer tegenaan en zal
zeker gemeenteraad en
kabinetsformatie op de voet
volgen. Tijdens de raadsvergadering van 29 juni bleek
overigens dat Essentie met
diverse monden praat. In dit
geval ging het over de jaarrekening van de ´oude´ gemeente Horst aan de Maas. Drie
leden van Essentie stelden
vragen over deze rekening aan
het college. En Erik Beurskens
deed weer als vanouds mee
alsof de VVD in de gemeente
nog bestond. Het kan natuurlijk
dat hij al denkt aan de toekomst waarin deze partij weer
een belangrijke rol wil gaan
spelen, mét Erik natuurlijk!
Essentie gaat dan gewoon
terug naar de moederschoot.
Voor het CDA wordt intussen
een reddingsplan opgesteld
met gouverneur Leon Frissen
als man met de ijzeren vuist.
Zijn nondejukes zullen door het
provinciehuis schallen en
Maxime Verhagen ziet links en
rechts groen. En de vakantie
vierende columnist? Die heeft,
met veel Duitse medevoetballiefhebbers genoten
van de historische finale tussen
Spanje en Nederland. Dat ´die
Mannschaft´ er ditmaal niet bij
was vonden ze uiteraard
jammer maar als ´gute
Nachbarn´ hieven ze toch met
ons het glas. De stormrampellende heeft nadien bij
thuiskomst diepe indruk
gemaakt. Dat de gemeente
snel heeft gereageerd en
geholpen is een grote pluim
waard!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Wipe Out
in Gastendonkstraat
Met een grote stormbaan, een ‘berg’ van acht meter en een zwembad werd afgelopen vrijdag een echte Wipe
Out-baan nagemaakt in de Gastendonkstraat in Horst. Dat was een idee van jeugdvereniging Joho.

Ride for the Roses
tegen kanker
Duizenden fietsers, waaronder velen uit Horst aan de Maas, fietsen op
zondag 5 september mee in de Ride for the Roses. Deze fietstocht door
Noord-Limburg wordt voor de dertiende keer verreden.
De start en finish is bij bloemenveiling FloraHolland in Venlo. De tocht
is een vervolg op het initiatief van
wielrenner Lance Armstrong waarmee hij geld inzamelt voor kankeronderzoek. De opbrengst van de
Noord-Limburgse tocht gaat naar KWF
Kankerbestrijding.

Ride for the Roses bestaat uit
drie verschillende toertochten van
30, 55 en 110 kilometer. De tocht kan
individueel en in teamverband worden
gereden en deelname staat open
voor zowel toerfietsers als wielrenners. Meer informatie over de tocht en
inschrijven zie www.ridefortheroses.nl.

Ons Genoegen
krijgt extra punten
25 teams van kinderen in de
leeftijd van 10 tot 14 jaar hadden
zich aangemeld om met elkaar de
strijd aan te gaan. Van alle obstakels
was vooral de buis, ingesmeerd met

groene zeep, erg lastig. Bovendien
mochten de andere teams met sponsen gooien naar degene die probeerde
over de buis te komen. Als je van de
buis in het zwembad viel, moest je

weer opnieuw beginnen. De finale
werd uiteindelijk gespeeld tussen
’de Prullebaks’ en ’De Smarties’. Het
eerste team, met Hans, Rik, Pim en
Chiem, werd de winnaar.

Madrukro op concours in Meyel
Majorettevereniging Madrukro
uit Kronenberg ging onlangs op
concours in Meyel. Ondanks de
hitte, waar zowel de apparatuur
als de deelnemers onder te lijden
hadden, werd er weer flink
gescoord. Als eerste soliste trad
Tessa Pekx op en zij werd beloond
met een puntentotaal van 81,4 in
de klasse jeugd 1 Accessoire. Zij
werd gevolgd door Kelly als soliste

en zij wist de jury 83,9 punten te
ontfutselen. Zij trad op in jeugd 3
basis sectie A. Vervolgens mocht
voor de eerste keer Tessa Houwen
haar opwachting maken. Zij ging er
fijntjes met het mooie puntentotaal
van 76,35 vandoor. Zij trad op in
jeugd 2 sectie A. In jeugd 2
Accessoire trad de C-groep op en die
werd beloond met 82,65 punten.
Het duo van Madrukro was ook

present. Maartje en Anita behaalden met hun verkeersshow 80,40
punten. Na de middagpauze was
het de beurt aan de A-groep. Twee
van hen traden op als solo in de
klasse senior basis A. Karin wist
71,5 punten en Monique 77,55
punten bij elkaar te sprokkelen.
Tenslotte ging de hele A-groep
nog de vloer op en behaalde in
senior basis A 78,50 punten.

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

Tel. 06 55 12 69 96

Dierenkliniek Horst is nu iedere zaterdag
de gehele dag open van 9 tot 17 uur

Welkom!
Gratis snack
voor uw hond of kat!
Spreekuur op afspraak, tel. 077-3982169

Dierenkliniek Horst e.o.
Americaanseweg 33 - www.vooralledierenhetbeste.nl

Jan Vullings (l) van Ons Genoegen krijgt de cheque van Toon Titulaer
Vogelvereniging Ons Genoegen
uit Horst heeft bij het PlasticPunt bij
supermarkt Plus in Horst als eerste
vereniging 5.000 punten verzameld. Mensen die vogelvereniging
Ons Genoegen uit Horst een warm
hart toedragen hebben die punten

gespaard door plastic verpakkingen bij
het PlasticPunt in te leveren. Iedere
verpakking levert 1 punt op ter waarde
van 1 eurocent. Toon Titulaer van
PlasticPunt overhandigde vrijdag een
cheque van 1.500 extra punten aan Jan
Vullings, secretaris bij Ons Genoegen.

Groei & Bloei start
bloemschikcursussen
In september start de vereniging
Groei & Bloei weer met bloemschikcursussen op verschillende plaatsen
in de regio Noord-Limburg. In negen
lessen worden een groot aantal
bloemschiktechnieken aangeboden. De lessen vinden een keer per
maand plaats in de periode september tot en met mei. Onder deskundige begeleiding wordt iedere maand
een ander thema uitgewerkt. Tijdens
de lessen wordt er gewerkt met zelf
meegebrachte materialen, waardoor
er diverse en vooral persoonlijke
werkstukken ontstaan.

In ’t Kruuspunt in Meterik
worden cursussen gehouden op
dinsdagavond, woensdagmorgen en
donderdagavond. In de muziekzaal in
Meerlo vindt de cursus op woensdagmorgen plaats. ’s Ochtends begint de
cursus om 9.30 uur en ’s avonds om
19.30 uur.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Marlies Jacobs,
telefonisch op 077 382 05 71 of per
mail via groeienbloei@gmail.com
Het aanmeldingsformulier en
meer informatie is te vinden op de
website www.noord-limburg.groei.nl

Burendag voor de Risselt
Vorig jaar was het een groot succes, dus dit jaar wordt opnieuw een
burendag georganiseerd in de Risselt.
De wijk in Horst zal in het teken
van sport staan, dus krijgen de buren
de kans om elkaar uit te dagen met
een potje volleybal, tafeltennis of jeu
de boules. De buren kunnen samen
een team vormen om mee te doen
aan het toernooi dat bij elke sport

gehouden wordt. Wie niet mee wil
sporten, kan meehelpen als vrijwilliger. Zowel teams als vrijwilligers
mogen zichzelf opgeven bij Riny van
Pol, via de mail:
rverrijth@planet.nl of via het postadres: Van Blitterswijckstraat 20.
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Kevin van Leuven

Zo snel mogelijk weer de motor op
en meters maken
Een indrukwekkend litteken op de enkel van Kevin van Leuven is een stille getuige van zijn motorcrash afgelopen mei. Na de val bleek in het ziekenhuis dat hij zijn enkel op twee plaatsen gebroken had. Zes weken later loopt
Kevin nog met een kruk, maar hij wil zo snel mogelijk weer zijn motor op.

Eind juni was Kevin bij de TT in
Assen, maar niet om te racen, want
dat was nog te vroeg. “Ik heb zoveel
mogelijk proberen te leren door naar
de races te kijken. Maar nou heb ik wel
genoeg langs de kant gestaan.
Mij zie je niet meer op een circuit
totdat ik zelf weer kan rijden.”
Deze week stapt Kevin weer de
motor op. Dan is de eerste training.
Begin augustus zal hij ook weer zijn
eerste wedstrijd rijden. “Nu moet ik
eerst gewoon weer veel meters maken.
” Hij wil dit jaar nog een paar wedstrijden rijden, ook voor het Europees
kampioenschap. Het team dat achter
Kevin staat, geeft hem daar de kans
voor en daar is hij erg blij om. “Daar wil
ik graag nog wat moois laten zien.”
Op de vraag of hij weleens bang
is op de motor antwoordt hij resoluut:
“Iedereen is wel eens bang. Dat maakt

je scherp en geconcentreerd. Je moet
constant tot de limiet willen gaan,
rijden op het scherpst van je kunnen.
Je neemt dus continu veel risico. Maar
dat moet ook, anders win je niet.” Hij
denkt niet dat hij zich straks op de baan
door zijn laatste val anders voelt. “Ik
ben geen brokkenpiloot, maar heb toch
al meerdere crashes meegemaakt. Ook
toen ging ik daarna weer gewoon de
baan op, zonder nog bij die val stil te
staan en mijn rondetijden waren vaak
snel weer op pijl. Als je echt bang op
de motor zit, dan wordt het niets en
kun je net zo goed stoppen. Ik heb er
nooit een seconde over nagedacht om
met racen te stoppen. Ik móet op dat
ding, het bestaat niet dat ik niet race.”

Dat maakt je scherp
en geconcentreerd

Volgens Kevin is een positieve instelling datgene wat iemand een echt
goede motorcoureur maakt. Behalve
talent en ervaring is het ook noodzakelijk dat iemand de juiste mentaliteit
heeft. “Rossi (meervoudig wereldkampioen, red.) bijvoorbeeld heeft
altijd goede zin en is mentaal niet
kapot te krijgen. Hij blijft altijd positief
en voelt zijn motor geweldig goed
aan. Je ziet bij hem het plezier ervan
af stralen.” Kevin is lang fan geweest
van Troy Bayliss, een Australische
motorcoureur die er min of meer
toevallig achter kwam dat hij goed kon
motorracen. “Als je ervoor gaat kun je
meer dan je denkt, daar is Troy Bayliss
echt een voorbeeld van. Hij heeft van
nature misschien niet het talent van
iemand als Rossi, maar het is echt een
knokker. Genne kwats, genne bullshit,
daar hou ik van.”

Om te kunnen racen, is veel geld
nodig. Geld, dat voornamelijk van
sponsors moet komen. De familie Van
Leuven heeft door de jaren heen een
mooi groepje sponsors om zich heen
verzameld. Hij heeft zich na zijn crash
wel even schuldig gevoeld ten opzichte
van deze sponsors. “Maar ik heb nog
nooit zoveel kaarten gekregen als nu
na de crash. Van vrienden, fans, kennissen in de motorwereld, maar ook
van sponsors. Allemaal van mensen die
me blijven steunen. Teksten als ´Laat
je kop niet hangen´, ´je moet gewoon
verder gaan´, ´wij blijven je toch wel
steunen´, doen je wel wat.” In juli
organiseert de familie Van Leuven een
barbecue voor alle fans en sponsors.
Verder worden er sponsordagen en
een slotavond georganiseerd. Zo wil
de familie ook wat terug doen om te
laten zien dat zij dankbaar zijn voor de
(financiële) steun die ze ontvangen.

Altijd wil ik
het bestaande record
verbeteren
De liefde voor racen is begonnen
toen Kevin acht jaar was. Met z´n broers

en vriendjes ging hij met een brommertje in het bos crossen. “We hadden
daar een baantje gemaakt, de boswachter vond het geweldig. Overhoop
vliegen en elkaar uitlachen. Ik vond dat
crossen toen al het gaafste wat er was.
Zelf had ik nog niet door dat ik ook echt
talent had. Ik deed maar wat eigenlijk.”
Toch was het talent toen al aanwezig.
Hij had altijd de beste rondetijden
geeft hij toe. “Ik was gewoon altijd de
snelste, of het nou op zo’n brommertje
was of dat we met de familie gingen
karten. Altijd wil ik het bestaande
record verbeteren, elke ronde weer, dat
zit er gewoon in.”
Kevin’s ogen gaan stralen als
hij het over snelheid heeft. Toch is
volgens hem topsnelheid niet alles.
Je moet voornamelijk behendig
zijn. Goede bochten kunnen rijden.
“Snelheid geeft adrenaline. Om
met een hoge snelheid je motor en
lichaam onder controle te houden
geeft een gigantische kick. Ik merk
nu ook dat ik die wedstrijdspanning
al een tijdje niet gehad heb, waardoor ik gewoon suffer wordt.
De adrenaline is echt een soort
verslaving. Jammer dat je dat niet in
een spuit kunt kopen.”

Sjors Verdellen
weg bij VVV-Venlo
Het contract van VVV-voetballer Sjors Verdellen uit Horst liep per
1 juli af. De van geboorte afkomstige Lottummer is op zoek naar een
nieuwe profclub. Er zijn gesprekken met clubs uit binnen- en buitenland
maar een contract heeft Verdellen nog niet.
Veel wil Verdellen niet kwijt
over de contacten die zijn zaakwaarnemers Sjef Blatter en Patrick van
Diemen hebben met geïnteresseerde
clubs. “Er zijn contacten met clubs in
Nederland en het buitenland, meer
wil ik niet kwijt. Ik heb één keer met
MVV gesproken en Maastricht wil me
inderdaad graag hebben. Maar ik heb
nog niets getekend want ik wil een

goed overwogen keuze maken. Om
mijn conditie op peil te houden, train
ik elke dag met een personal trainer
om fit bij een nieuwe club te kunnen
beginnen”, laat de 28-jarige verdediger weten. “Mijn zaakwaarnemers
houden mij op de hoogte van alle
onderhandelingen. Ik hoop daar binnenkort meer over te horen”, aldus
Verdellen.

p
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Afscheid trainers HZPC
Bij de laatste training van de wedstrijdzwemmers van de Horster vereniging HZPC werd meteen afscheid
genomen van drie trainers en een stagiaire. De zwemmers sloten maandag het seizoen af. De trainers Ralf (l),
Liesbeth (m), Gertie (r) en stagiaire Anja komen volgend seizoen niet meer terug en zeiden gedag tegen de
sporters. De trainers kregen een cadeautje of een bloemetje. Trainer Ralf, die vier jaar de leden getraind had,
kreeg een boekje met daarin een foto en een bedankje van alle leden. De voorzitter van de zwemcommissie
sprak de vertrekkende trainers nog toe, waarna ze door de zwemmers nog een laatste maal in het zwembad
gegooid werden.

De magische
sportbandjes van onze
voetbalhelden
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15 VRAGEN aan Guusje Selen

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

Guusje Selen
18
Kronenberg
Psychologie aan de
Universiteit van Tilburg
Waar word jij later een talent in?
In mensen helpen, want ik ga psychologie studeren. Ik hoop dat ik door die
opleiding in staat ben om mensen te
helpen met hun problemen. Daar wil ik
natuurlijk heel goed in worden.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Ik ben nu net van de middelbare school
af, maar mijn favoriete vakken waren
altijd Engels en tekenen. Engels omdat
ik dat een mooie taal vind en omdat
het niet moeilijk was. Tekenen vond
ik leuk omdat je daar bezig kon zijn,
zonder dat het echt een les leek. Gym
vond ik het ergste vak, omdat ik niet
van sport houd.

Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ja, dat zijn er een paar. Met de een kan
ik goed over jongens praten en met
de ander weer over dingen thuis. Ik
kan met allemaal lachen en uitgaan,
maar we kunnen ook heel serieus over
dingen praten. Mijn vriendinnen hebben eigenlijk alles wat je zoekt in een
vriendin.
In het weekend ben jij te vinden in?
Dat is elk weekend verschillend. Ik ga
graag naar concerten en die zijn elke
keer ergens anders. Als er een weekend
geen concerten zijn, ga ik met vrienden
iets leuks doen. Soms gaan we dan naar
De Lange of naar Blok 10, of naar vrienden die ik door de week niet kan zien,
omdat ze bijvoorbeeld ver weg wonen.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Sowieso iets lekkers met alcohol erin,

zoals witte wijn of een mixdrankje. En
ook wel iets lekker om te eten, denk ik.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je ermee?
Ik ga in augustus op kamers in Tilburg,
dus ik denk dat ik het geld zou gebruiken om de kamer te verven en leuk in
te richten. Verder zou ik lekker gaan
winkelen en uitgaan. En dan ook voor
de groep een paar drankjes betalen
natuurlijk, haha!
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Ik zeg vaak dingen zonder eerst na te
denken. Dan zeg ik iets en achteraf
vind ik het zelf ook een hele domme
opmerking. Maar meestal kan ik er zelf
ook wel om lachen.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Mijn telefoon! Dan kan ik lekker met
vrienden blijven sms’en en bellen,
want die ga ik dan wel heel erg missen, denk ik.

Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Dat ligt er maar net aan waar ik zin in
heb. Soms vind ik aardappels heel lekker en een dag later heb ik weer liever
lasagne. Ik heb niet echt lievelingseten.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In de kleding die ik op dat moment
het leukst vind staan. Dat zijn meestal
nieuwe kleren. En de laatste tijd draag
ik meer jurkjes en daarin voel ik me nu
ook het lekkerst.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Aan vrienden. Ik vind het leuk om
dingen met anderen te doen. Nu in
de vakantie ga ik graag zwemmen,
uitgaan, gezellig ergens thuis zitten en
wat drinken. Als daar vrienden bij zijn
vind ik het altijd leuk!
Stel je bent de baas in jouw woonplaats,
wat is het eerste dat je verandert?
Dat er iets meer te doen is. In Kronenberg is nooit echt iets leuks te doen voor
mensen van onze leeftijd. Er mag van
mij wel wat vaker iets geregeld worden.
Als ik baas zou zijn, zou ik dat doen.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Ik houd van romantische komedies,
zoals Love Actually. Ik houd ook van
horror, is wel leuk als je schrikt, haha!
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
McDrive, ook al werk ik er elk weekend,
daar rijd ik toch wel het eerst naartoe.
Net zoals iedereen, denk ik zo.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Londen, daar ben ik het liefst. Je kunt er
leuk shoppen, er is veel te zien en de
mensen zijn er aardig.

Summer sale bij Bonikki
Wij maken plaats voor onze nieuwe collectie.
Daarom kunt u nu volop profiteren van hoge kortingen:
★ 30 tot 50% korting op al onze tuinmeubelen
★ hoge kortingen op diverse meubelen en accessoires voor huis en tuin
★ diverse weekendacties van Riviéra Maison.
Deze actie loopt van 22 juli t/m 31 juli, wees er snel bij want op is op!
Vakantiesluiting van dinsdag 3 aug. tot vrijdag 13 aug. 13.00 uur.

Bonikki Living & Giving St. Lambertusplein 6, 5961 EW Horst
t 077 398 63 57 www.bonikki.nl
De hengelsportzaak voor de beginnende en de gevorderde visser

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

Broekhuizerdijk 27 Melderslo tel.: 077-3983350
e-mail: motorcamping@toerstop.nl www.toerstop.nl

Mies&Flo
Column
Fashion
statement
Harembroek, skinny jeans,
jumpsuit, treggings en een
strapless top. Stuk voor stuk
fashion statements waar de
meeste meiden hysterisch blij
van worden als ze een van
deze must haves kunnen
bemachtigen.
We hoeven jullie natuurlijk
niet meer uit te leggen dat wij
dag en nacht bezig zijn met
fashion. Het zal jullie ook niet
verbazen als wij onthullen dat we
stiekem urenlang nagedacht en
gespeculeerd hebben over de
bovengenoemde statements. Wie
heeft dit allemaal bedacht en
ontworpen? Waarom moeten we
deze must haves in onze kast
hebben hangen? Hoe lang zullen
deze trends bestaan? Ook hebben
we de skinny jeans en de jumpsuit
eens goed onder loep genomen.
We kwamen tot de conclusie dat
de hysterische gekte rondom deze
kledingstukken eigenlijk nergens
op slaat. De jumpsuit is alleen
maar lastig. Urenlang breng je
door op de wc om je lichaam vrij
te maken van dit grote stuk stof.
En dan de skinny jeans, de
boosdoener van de welbekende
‘kamelenteen’. En kamelentenen
zijn absoluut niet sexy. Als we
bedenken dat dit fenomeen al
ontstaat bij de skinny jeans, dan
zullen we maar niet over de
tregging beginnen. Uit onze
speculaties is namelijk gekomen
dat de tregging koploper is in het
behalen van kamelentenen.
Vervolgens offerden wij ons op
als testpanel van de strapless top.
We testten of deze spring- en
dansproof is. Het resultaat was
deprimerend, de top kwam uit op
een dikke onvoldoende. Na twee
keer springen hing de top op
navelhoogte. Not amused waren
wij toen we onszelf in de spiegel
zagen springen in onze beha’s, in
plaats van de geteste strapless top.
Tenslotte waagden wij ons aan
de harembroek. De broek, die met
z’n lage kruis totaal niet
vrouwelijk is. Als je toch al niet
gezegend bent met lange benen
helpt deze broek er niet echt aan
mee om ze toch nog enigszins
lang te laten lijken. Een veel
voorkomend excuus om deze
broek toch te dragen is dat hij zo
lekker zit.
Toen we in al onze speculaties
eens een snelle blik op onszelf
wierpen, constateerden we dat we
stiekem zelf ook meededen aan
deze fashion-gekte. De één gehuld
in jumpsuit, de ander in skinny
jeans met strapless top. Fashion
statements waar we blijkbaar toch
moeilijk van afstappen.
Mies&Flo

Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

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

Broekhuizen
Vlooienmarkt

zo 25 juli 11.00 uur
Org: Carnavalsvereniging de Krey
Locatie: Veerweg

Expositie Kernachtig:
Horst aan de Maas
vr 16 jul t/m vr 13 aug
Organisatie: Jan Janssen
Locatie: het Maaspaviljoen
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Meerlo

Kerkdiensten

Flessenactie voor speeltuin
za 24 juli 11.00 uur
Org: Omwonenden speeltuin
Locatie: De Patrijs

Melderslo

zondag

Kermis

Broekhuizen

za 24 jul t/m di 27 jul
Locatie: centrum

zondag

Brood Bakken

zaterdag

zo 25 juli
Organisatie: Museum De Locht
Locatie: Museum De Locht

Grubbenvorst

Sevenum

Griendtsveen

Bezichtigingsdag
Parochiekerk Sevenum

Horst

do 29 juli 13.30 uur
Organisatie: Parochiekerk
Locatie: Parochiekerk

Cd-presentatie Fishnet
Stockings
vr 23 juli 21.00 uur
Organisatie: De Buun
Locatie: De Buun

Swolgen

Car Boot Sale

vr 23 juli 19.00
Org: Project dorpsverfraaiing
Locatie: Kerkplein

Opening kerkplein

zo 25 juli
Organisatie: MCC Events
Locatie: Kasteelruïne

America

Sprookjestocht
zo 25 juli 11.00 tot 14.00 uur
Org: Toneelver. Ernst & Humor
Locatie: Bosweg

zaterdag

zondag

Heilige mis

Heilige mis

Heilige mis

zondag

Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Horst (Norbertus)

zondag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis

19.00
08.30

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

10.30
09.00

Melderslo
zaterdag
maandag
donderdag

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

Meterik
zondag

Swolgen

(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

zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Tandarts

donderdag
vrijdag
het

maashotel

Cuisine de la Meuse

het

maashotel

de de
la Meuse
De herfst doet de bomen en struikenCuisine
kleuren,
kachel kan weer aan. Ook dit seizoen kent
zijn hoogtepunten. Wat te denken van fazant met ouderwetse zuurkool of een heerlijk stuk
De herfsthertegebraad
doet de bomen
envroeg
struiken
kanveranderen
weer aan.
Ook en
ditkleur:
seizoen kent
met een
winterskleuren,
garnituur. de
Ookkachel
de wijnen
van smaak
diep rood enWat
vol, uit
Spanje
en Italië,
rijk assortiment
vult onzeofwijnkaart.
zijn hoogtepunten.
te Frankrijk,
denken van
fazant
meteenouderwetse
zuurkool
een heerlijk stuk
u culinairOok
verwennen!
hertegebraad met een vroeg winters Laat
garnituur.
de wijnen veranderen van smaak en kleur:

‘genieten aan de Maas’

Tienray
zaterdag
woensdag

24 uur per dag bereikbaar
diep rood en vol, Veerweg
uit Frankrijk,
Spanje en Italië, een rijk assortiment vult onze wijnkaart. Rehoboth
9-11 5872 AE Broekhuizen (Gemeente Horst aan de Maas)
‘Het Zorghoes’
Laat
culinair
verwennen!
telefoon +31 (0)77 463 21 14 telefax
+31 u
(0)77
463 28 67
info@hetmaashotel.nl www.hetmaashotel.nl
Westsingel 98 Horst
zondag
Evangelie
T 077 398 14 50
Evangelie
Veerweg 9-11 5872 AE Broekhuizen (Gemeente Horst aan de Maas)
T b.g.g. VieCuri Venray 0478 52 22
maandag
Evangelie
22
telefoon
+31 (0)77 463 21 14 telefax +31 (0)77 463 28 67 info@hetmaashotel.nl www.hetmaashotel.nl
woensdag Kinderbijbel
Catechisatie
l Enkele enthousiaste interieurverzorg(st)ers voor 2 a 3 uur
Alarmnummer

Volleybal vereniging Hovoc is op zoek naar:

T

09.30

Meerlo

Venray

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

09.45

Lottum

(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

Brand, ongeval of misdrijf

19.00

Horst (Lambertus)

zaterdag

Venlo

112

19.15

Kronenberg

Huisartsenpost

Verloskundige zorg

10.00

Hegelsom

zondag

Spoedgevallendienst
23 t/m 29 juli
Tandarts Bielen
Middelijk 26, Horst
T 077 398 34 18

Heilige mis

10.00

Broekhuizenvorst

zaterdag
donderdag

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

Heilige mis

per week. Werkdag is bij voorkeur op maandag.

l

Barmedewerkers voor de kantine (1 keer per twee weken of vaker).
Werkdagen doordeweekse avonden en/of zaterdag middag en avond.

Voor meer informatie over deze vacatures neem contact op met:
Dennis Verhaegh, tel 077-3982261 (na 18:00 uur)

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

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

VRIEZER
OPRUIMING INRUIL-ACTIE
ACTIE

2

BESTE SERVICE!

Korting tot 60%

DE ALLERLAAGSTE PRIJZEN EN:
voor de inruilwaarde van uw oude vriezer ontvangt
u een waardevol voordeelpakket tot wel €100,-

GRATIS
VOORDEELPAKKET
.

EXTRA ZUINIG!

TOERE

€ 75,-

bij inruil oude vriezer

3

JAAR

GARANTIE

JAAR

GARANTIE

NO
FROST
Nooit meer ontdooien!
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* Informeer in de winkel. Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en
wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage.
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. tot 25 juli 2010).

GRATIS

VOORDEELPAKKET
T.W.V.
bij inruil oude vriezer

€ 49,-

499 379

EXTREEM ZUINIGE 285 LITER VRIESKIST 170 LITER VRIESKAST
• Tijdgestuurde SuperFrost automaat, Energieklasse A+
= tot wel 25% zuiniger dan A-klasse!
• Invriescapaciteit in 24 uur: 22 kilo.
• Bewaartijd bij storing: 54 uur.

5

599
499
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•
•
•

22

1800

GRATIS
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VOORDEELPAKKET
T.W.V.
bij inruil oude vriezer

€ 100,-

JAAR

GARANTIE

999
899

NO
FROST
Nooit meer ontdooien!

699

225 LITER TOPKWALITEIT VRIESKAST

• Tijdgestuurde SuperFrost automaat.
• NO FROST = nooit meer ontdooien! Invriescapaciteit
in 24 uur: 18 kilo, bewaartijd bij storing: 43 uur.
• Energieklasse A+ = tot wel 25% zuiniger dan A-klasse!!

Invriesvermogen in 24 uur: 20 kilo.
Snelvriesfunctie, temperatuuralarm.
5 stevige, transparante vriesladen.
Overzichtelijk bedieningspaneel.

WATT

MET GRATIS
PARKETBORSTEL

SUPERKRACHTIG!

499
399

199
159

99

1800 WATT STOFZUIGER
•
•
•
•

TOPPER!

Anti bacterie

Uitermate geschikt voor parket / laminaatvloer.
Hygiënische 3.5 liter stofzak.
Telescopische buis, uitermate wendbaar.
9 meter actieradius, stofzak vol indicatie.

295

240 LITER GROTE KOELER

• Goed overzicht door transparante vakken en laden.
• 4 verstelbare glazen draagplateaus.
• Bolle deur voor een optimale isolerende werking,
zuinige energieklasse A.

Maandag vanaf 11.00 uur open.

HORST
Hoofdstraat 25
(weg rondom centrum)

LCD - AUDIO - ELECTRO - COMPUTERS

L.

799
699

L.

WEBCAM

HARDE SCHIJF

0
17

VOORDEELPAKKET
T.W.V.
bij inruil oude vriezer

469
L.

BEELD TV
CM LCD BREED
weer-

279
.

ker

= toekomstze

GARANTIE
599
499

• Alarmfunctie voedselveiligheid
bij te lage temperaturen.
• Super Freeze functie voor
razendsnel invriezen.
• Extreem zuinige energieklasse
A+ = tot wel 25% zuiniger dan
A-klasse! Liefst 7 vriesladen,
4-sterren vriesgedeelte.

0L

2

JAAR

2x

nsluiting
Digitale scartaa

• Royaal 75 liter 4-sterren vriesgedeelte.
• No Frost = nooit meer ontdooien!
• 3 grote vriesmanden met overzichtelijke indeling, zuinige energieklasse A, 3 jaar garantie!

240 LITER VRIESKAST

24

82
CM

649
579

voor aanbiedingen, accessoires en onderdelen:
kijk ook op www.maxwell.nl

• Anti-Bacterie voorkomt bacteriën en schimmelgroei.
• 190 liter koelen en 90 liter vriezen.
• Energieklasse A+ = tot wel 25% zuiniger dan Aklasse! 3 stevige, transparante vriesladen.

199
159

88

NAVIGATIESYSTEEM
WEST-EUROPA

379

280 LITER KOEL / VRIES COMBINATIE

8.9 CM BEELDSCHERM

OP=OP!

599
499

• Overzichtelijk 8.9 cm aanraakscherm, verbeterde
aanwijzingen voor afritten op de snelweg.
• Voorzien van 23 Europese landen op straatniveau, rijbaanbegeleiding: u mist nooit
meer een afslag.

GRATIS RETOUR HALEN
OUDE APPARATEN
Bij aankoop van een nieuw, apparaat, neemt Maxwell kostenloos uw
oude apparaat gelijktijdig mee retour, zodat ze milieuvriendelijk worden
gerecycled. De elektrohandel is echter wel wettelijk verplicht om u bij
aankoop een kleine verwijderingsbijdrage te laten betalen.
Informeer in de winkel.

Maandag open vanaf 11.00 uur.
Zaterdag open vanaf 9.00 uur.
Alle andere dagen open vanaf 9.30 uur.
Koopavond volgens plaatselijk gebruik.

Kijk ook op www.maxwell.nl
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LAAGSTE PRIJZEN
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ACTIE

