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Stugge volhouders
Het record van 100 uur hebben ze al lang verbroken, maar Jimi Jakobs (17) en Erik van
der Sterren (18) zijn niet zomaar van plan om van hun boomstam te stappen. “Het is zonde
om nu zomaar af te stappen. Ik ga liever voor de reischeque van duizend euro”, vertelt een
nog fris ogende Jimi Jakobs.

Sevenummer langer vast na
autorit met Uzi
De 41- jarige man die afgelopen zaterdagavond werd aangehouden, blijft voorlopig in hechtenis.
De Sevenummer werd na een tip aangehouden door politiemensen van basiseenheid Horst. De man reed door
Sevenum met een Uzi (machinepistool) in zijn auto en werd na een achtervolging door agenten gearresteerd
op de Heerstraat. De politie maakte daarbij gebruik van een politiehond en bracht de man naar het politiebureau waar hij in verzekering werd gesteld.
Inmiddels is de man voorgeleid
aan de rechter commissaris, die
oordeelde dat de man gedurende het
onderzoek in hechtenis blijft. Of er
ook een psychisch onderzoek volgt,
kon eenwoordvoerder van de politie
niet zeggen.
Volgens Bert Versleijen,
politiemedewerker basiseenheid
Horst, troffen agenten zaterdagavond
in de auto van de verdachte een Uzi
aan en munitie. Onduidelijk is nog of
het wapen geladen was. Wel werden

enkele geladen magazijnhouders en
een flobertgeweer aangetroffen.
In de woning van de Sevenummer
werd een hoeveelheid munitie,
stroomstootwapens, messen en een
kleine hoeveelheid hennep aangetroffen welke in beslag werden genomen.
Versleijen: “Ik ben er zelf niet bij
geweest maar ik kan je verzekeren
dat het ook voor de politiemensen
een best wel spannend was.
Wanneer er wapens bij komen kijken
zijn ze uiteraard extra op hun hoede.”

Volgens de woordvoerder van de
basiseenheid Horst komen zulke
gevallen slechts sporadisch voor.
“Er zijn de laatste tijd best veel
evenementen geweest in Horst aan
de Maas maar dit heeft niet geleid
tot extra inzet van onze mensen.
In feite kunnen we tot nu toe spreken
van een rustige zomer. Gevallen zoals
afgelopen zaterdag in Sevenum komen slechts sporadisch voor”, aldus
politieman Bert Versleijen van de
Horster basiseenheid.

Jimi en Erik mochten woensdagochtend voor het eerst sinds ze
vrijdagmiddag op de boomstam zijn
gaan zitten even douchen. Dankzij die
douchebeurt zien ze er nog behoorlijk
fit uit, al lijkt Erik van der Sterren
nog niet helemaal wakker. Hij heeft
net een paar uurtjes kunnen slapen,
voorovergeleund op zijn boomstam.
Jimi Jakobs had niet verwacht dat hij
het zo lang vol zou houden: “Voordat
ik eraan begon, dacht ik dat ik het
misschien een dag zou volhouden.
Maar ik heb nog nergens last van.”
“We gaan gewoon door”, vult Erik van
der Sterren hem aan.

Janssen van De Lange. “Ze doen het
goed. Vorig jaar had de winnaar in
viereneenhalve dag maar een kwartier
geslapen.” Dit jaar begon wedstrijd
met vijf deelnemers, maar al snel
waren Jimi en Erik nog als enigen
over. De twee heren zitten de hele
dag op de boomstam voor De Lange,
maar mogen er ieder uur vijf minuten
vanaf om de benen te strekken en een
sanitaire stop te maken. De hele dag
komen vrienden, familie en toevallige
voorbijgangers langs om het duo een
beetje af te leiden.

De jongens
zijn nog veel te fris

Volgend jaar
in Guinnes Book of
Records

Initiatiefnemer van de strijd is café
De Lange aan het Wilhelminaplein
in Horst. Het is de derde keer dat de
wedstrijd wordt gehouden. De eerste
keer kwam de winnende deelnemer
pas na 85 uur van de stam, een jaar
later werd het record verbroken tot
100 uur. Die grens hebben Jimi en
Erik dinsdagavond al bereikt, maar
het duo weet nog niet van ophouden.
“Ze zijn nog veel te fris”, vertelt Eric

Met de actie zamelt De Lange geld
in om een hulpbehoevend gezin uit
de gemeente een reis te laten maken.
Door het slechte weer valt de opkomst
en daardoor het opgehaalde bedrag
echter tegen. Janssen heeft een
nieuwe wedstrijd voor volgend jaar
al klaar. “We gaan skippybalzitten”,
zegt de kroegbaas enthousiast. “Dat
staat nog niet in het Guinnes Book of
Records.”
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Komend weekend Kennedymarsfeesten Melderslo

Als het weer meewerkt wordt het lekker druk
Vrijdag, zaterdag en zondag staat Melderslo voor de 21e keer in het
teken van de Melderslose Kennedymars (MKM). Van 20 tot en met
22 augustus staan er tal van activiteiten gepland met als hoogtepunt de
Kennedymars.
Volgens Henk Alards, vrijwilliger
bij de MKM-feesten, zal het weer een
cruciale rol spelen. “Of, en hoe druk
het wordt, valt nu nog niet te zeggen.
Als we droog weer met aangename
temperaturen krijgen, wordt het druk,
dat weet ik zeker”, laat Henk weten.
Volgens Alards hebben zich voor de
Kennedymars van tachtig kilometer al
zo’n honderd wandelaars aangemeld.

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

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

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

Deze mars start op zaterdagavond om
22.10 uur. Het startschot wordt verricht
door gedeputeerde Ger Driessen.

Zo’n 350 vrijwilligers
actief in Melderslo
tijdens MKM
“De veertig kilometer (halve
Kennedymars) start op zondagochtend
waarbij men flexibel kan starten tussen 07.00 en 09.00 uur. Hoeveel wandelaars daar aan meedoen weet ik
niet. Vaak geven mensen zich pas op
de dag zelf op en wachten eerst het
weerbericht af”, zegt Alards. De vijfentwintig kilometermars begint zondagochtend met vertrektijden tussen
08.00 en 09.00 uur. Zondagmorgen
om 10.00 uur zijn de allerkleinsten
aan de beurt en met de ‘Minimars’.
Zijstarten voor een wandeltocht onder
begeleiding van ouders, grootouders
of andere volwassenen voor een mars
van tien kilometer.
Maar voordat de wandelaars
kunnen vertrekken, worden er ook
nog andere activiteiten georganiseerd
welke op vrijdagavond beginnen. Zo is
er vanaf 18.30 uur een rommelmarkt
in de feesttent in het centrum nabij
de kerk van Melderslo. De entree voor
de rommelmarkt bedraagt 1 euro.
Aansluitend aan de rommelmarkt start
vanaf ongeveer 20.30 uur een goederen- en dienstenveiling, afgewisseld
met optredens op een open podium.
Twee leden van fanfare Eendracht uit
Melderslo treden hierbij op als veilingmeester. Het open podium is bedoeld
voor iedereen die een leuke act, liedje
of dans heeft. Er hebben zich inmid-

Deelnemertjes aan de Minimars komen over de eindstreep
dels al diverse personen en groepen
aangemeld. De dienstenveiling en het
open podium zijn gratis toegankelijk.

Open Podium mag
zich verheugen op
grote belangstelling
Een dag later, op zaterdag, staan
er verschillende fietstochten gepland
met een afstand van veertig en zeventig kilometer. Men kan starten vanaf
09.00 tot 14.00 uur voor de veertig
kilometer en tussen09.00 en 12.00 uur
voor de 70 kilometer. Het vertrekpunt
is de feesttent in hartje Melderslo.
Volgens Henk Alards mag de organisatie meer dan driehonderd deelnemersverwachten aan de fietstochten in en
rond Melderslo.
Fietsliefhebbers uit de omgeving
Sevenum kunnen ook starten bij

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.

Het weer is mede
bepalend voor het
aantal deelnemers
Al voor de tiende keer doen ook
ligfietsen mee aan de fietstochten
met afstanden van veertig en zeventig
kilometer. De start hiervan is om
10.00 uur bij de feesttent in Melderslo.
Diezelfde zaterdag is er voor mountainbikers (streetrace) een parcours
uitgezet. De start is om 16.00 uur en
met diverse afstanden, al naar gelang
de leeftijd. Voor meer info zie ook
mtbstreetrace.nl.

Henk Alards hoopt op goed
weer voor komende weekend.
“Vaak besluiten mensen pas op het
allerlaatste moment of ze deelnemen
aan een wandeltocht. Wanneer de
weergoden ons goed gezind zijn,
wordt het oergezellig.
En dat verdienen volgens mij de rond
350 vrijwilligers die meewerken aan
de MKM-feesten wel. Uiteraard wil
ik de deelnemers aan diverse tochten
ook mooi weer en veel succes
toewensen. Vergeet niet dat
diverse wandelaars ook midden in
de nacht van zaterdag op zondag
in de kernen die ze aandoen vaak
feestelijk onthaald worden. Muziek,
een hapje, wat drinken en dan weer
op naar de volgende post. Maar het
mooiste is en blijft de binnenkomst
van de wandelaars op zondag”,
laat Alards weten.
Zie ook mkm.melderslo.net.

Marktplaats HALLO vernieuwd
Bent u uw fietssleutel verloren? Wilt u uw fiets verkopen? Of bent u op
zoek naar een nieuwe woning? Dan kunt u gratis gebruik maken van de
marktplaatsfunctie op de website van HALLO. Hier kunt u zelf gemakkelijk
uw advertentie of oproep plaatsen. Deze online advertentie of oproep zal
na 14 dagen automatisch worden verwijderd.
De advertentie of oproep kunt
u ook automatisch in ons nieuwsblad laten plaatsen. Dit is gratis
voor de rubrieken gevonden of
verloren voorwerpen. Als het gaat
om advertenties waarin u iets te
koop aanbiedt of waarin u iets te
koop vraagt dan is deze plaatsing
in ons nieuwsblad HALLO tegen
betaling. U kunt de advertentiekos-

ten gemakkelijk en rechtstreeks via
de website betalen door middel van
iDeal. Kosten van een advertentie in
de rubrieken te koop aangeboden of te
koop gevraagdbedragen minimaal 4,50
euro met een maximum van 8,50 euro
(234 karakters) per advertentie. Voor
het plaatsen van een oproep of advertentie ga naar www.hallohorstaandemaas.nl en klik op Marktplaats.

Verspreiding
Laurent Smedts
T 077 396 13 53
E laurent@hallohorstaandemaas.nl
Website
www.hallohorstaandemaas.nl

Café De Gaper in Sevenum. Hierdoor
kunnen mensen vanuit Sevenum,
Kronenberg en America,gemakkelijker
aan de fietstochten deelnemen. De
starttijden in Sevenum zijn hetzelfde
als die in Melderslo.

Te huur:

caravanstalling
“ Onze rol in een scheiding:
scheiden van emoties
en argumenten.”
mr. Susanne Custers-Kuijpers

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

Tevens te koop:

koikarpers en
siervissen
L. Bartels
Beekveld 5 – Meerlo
Tel: 0478-691270
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Dorpsraad Melderslo wil bushokje verkopen

Inwoners maken geen
gebruik van belbuslijn

De Dorpsraad van Melderslo wil het bushokje op de hoek Vlasvenstraat en Massenweg in de verkoop doen.
Er wordt nauwelijks gebruik gemaakt van het bushokje dat onderdeel uitmaakt van belbuslijn 63 die loopt van
Lottum naar Meterik via Horst. De belbus doet ook Melderslo aan. Een rit met de belbus vindt alleen op aanvraag
plaats waarbij gebruikers van de bus, minimaal één uur voor vertrek dienen te reserveren. Datzelfde geldt voor
mensen die de omgekeerde route van Meterik naar Lottum willen nemen. De dorpsraad van Melderslo wil nu van
het bushokje en de belbusdienst af omdat er zelden of nooit gebruik van wordt gemaakt vanuit Melderslo.

Rijstevlaai,

een heerlijk frisse
zomer vlaai
HORST • MAASBREE

De dorpsraad wil af van belbuslijn 63 inclusief het bushokje
Volgens Lei Kristal, secretaris
van de dorpsraad, werd eind 2007
een verzoek voor plaatsing van een
bushokje ingediend door Veolia. De
overdekte halte werd begin 2008
geplaatst en bekostigd door de dorpsraad uit het potje prioriteitsgelden.
Ook de gemeente Horst aan de Maas
betaalde mee aan de halteplaats.
Beide instanties legden ieder 5.000
euro bij voor de aanschaf en plaatsing
van het bushokje. Toenmalig wethouder Arie Stas beloofde de dorpsraad
dat de halte tot 2016 zou blijven
staan.
Op 11 juli 2008 ontving de
gemeente een brief van Veolia met
daarin de volgende mededeling:
‘Sinds de wijziging van 6 januari
2008 waarin het buslijnennet is

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

geoptimaliseerd, starten we op basis
van voortschrijdend inzicht, nieuwe
ontwikkelingen, reizigersreacties en
analyses van het actuele busgebruik
per 14 december 2008 een gewijzigde
dienstregeling’. Blijkbaar had onderzoek door Veolia aangetoond dat een
eerdere lijdienst (lijn 28 van Venlo
naar Venray via Melderslo) niet rendabel was, en stelde belbuslijn 63 in.
Of het gebruik van de belbus
wel rendabel is, waagt de dorpsraad te betwijfelen. Reden voor
de Melderslose dorpsraad om het
bushokje te verkopen en aan Veolia
te vragen de belbuslijn die Melderslo
aandoet, op te heffen.

Wat ons betreft
mag de belbus
Melderslo overslaan
Volgens Lei Kristal spelen studenten een cruciale rol in het besluit
van de dorpsraad. “Studenten uit
Melderslo gaven aan dat door de
busverbinding studenten geen recht
meer op een fietsvergoeding hadden.
Afhankelijk van waar de studenten
wonen kan die vergoeding oplopen
tot negentig euro per maand”, zegt
de secretaris. Wat hem betreft hoeft
Veolia Melderslo niet meer aan te
doen met een bus. “Wanneer men
van Lottum via Horst naar Meterik
rijdt of omgekeerd, mag men wat
ons betreft Melderslo overslaan. Of er
vanuit Lottum of Meterik wel gebruik
wordt gemaakt van de belbus weet ik
niet, maar bij ons in elk geval niet of
nauwelijks”, laat Kristal weten.
De dorpsraad heeft ook bij
Streekmuseum De Locht geïnformeerd
of daar bezoekers gebruik maakten
van de belbus. “Ook bezoekers aan

het museum komen op andere wijze
naar De Locht dan met de belbus”,
zegt Kristal. Op 9 november 2009
wees een student al op het wegvallen van de fietsvergoeding tijdens
een bijeenkomst van de dorpsraad
met burgemeester en wethouders
in café ’t Paradijs te Melderslo. Nu
wil de dorpsraad tot verkoop van het
bushokje overgaan en aan Veolia
vragen belbuslijn 63 met een halte in
Melderslo te schrappen.

Vergeet het maar
als jullie op de bus
staan te wachten
Tijdens het interview met Lei
Kristal bij het bewuste bushokje,
geven passanten ongevraagd hun
mening. “Maak maar een foto van
dat ding, het is de eerste keer dat er
iemand zit te wachten.” Of: “Vergeet
het maar als jullie op de bus staan
te wachten, die komt hier toch niet.
Breek dat ding maar af”, luiden de
reacties.
De gemeente Horst aan de Maas
liet tijdens de bijeenkomst met de
dorpsraad op 9 november 2009 al
weten, formeel geen enkele inspraak te hebben op de routes van
het openbaar vervoer. ‘Dit is de
verantwoordelijkheid van Veolia. De
provincie Limburg toetst of de wijze
waarop Veolia het openbaar vervoer
in Limburg organiseert, conform het
opgestelde contract wordt uitgevoerd’,
staat in het verslag te lezen
Veolia zegt bij monde van Ruud
Aerts, geen reactie te kunnen geven
omdat. “De persoon die daar alles
vanaf weet is nog twee weken met
vakantie. Wanneer hij terug is staan
wij u graag te woord”, laat hij weten.

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

 34,95

Ook het
re
ad s 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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KnopenLopen Kulinair

Wandelen met een hapje en
drankje in Sevenum
Op zondag 12 september organiseert stichting KnopenLopen een feestwandeling ter ere van de titel Wandelgemeente van het jaar 2010. Iedereen is uitgenodigd om het behalen van de titel mee te vieren.

KnopenLopen Kulinair voert u tijdens
de feestwandeling door het mooie
buitengebied van Sevenum. Tijdens de
wandeling zijn er acht stops waar kan
worden genoten van diverse versna-

peringen van lokale ondernemers met
Sevenumse ingrediënten. De verschillende locaties onderweg zijn zonder
meer uniek en verrassend.
Niet alleen de route en de locaties

Kasteel Rozenfestival
overgenomen
door Kasteel Ooijen
Het kasteel dat tijdens het Rozenfestival in Lottum twee weken
geleden als blikvanger fungeerde, is overgenomen door Kasteelcamping
Ooijen uit Broekhuizenvorst. Stichting Rozendorp Lottum en Pieter van
Logten, eigenaar van Kasteel Ooijen sinds 2007, zijn dit deze week
overeengekomen.

onderweg zijn bijzonder er is op zondag
nog meer te beleven. Bij elke stop wordt
gezorgd voor muzikaal amusement,
soms op de voorgrond, soms wat meer
op de achtergrond. Daarnaast worden

JANET VERHAEGH
&
WOUTER REMMERSWAAL
GEVEN ELKAAR HET
OP ZATERDAG
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Gevraagd: zelfstandig werkende
poets- en strijkhulp voor 2 dagdelen
(2x3 uur) in de week. We wonen in
Horst. Brieven onder nr. 200
Zomermassages
Een verfrissende rug- of voetmassage
voor een zonnig prijsje; € 25,-.
May Proosten, Horst. Tel.: (077) 3986114.
Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten

speciale evenementen. Met rozendorp
Lottum ben ik overeengekomen, dat
wanneer het rozendorp bij toekomstige Rozenfestivals het kasteel
geheel of gedeeltelijk wil gebruiken,
dat mogelijk is”, aldus de nieuwe
‘kasteelheer’.
Rozendorper Theo Verheggen
is blij dat het immens grote bouwwerk nu onderdak heeft gevonden
en bewaard blijft voor de toekomst.
“Natuurlijk is het kasteel geen
eeuwig leven beschoren maar in de
huidige staat kan het nog jaren mee.”
Hoeveel Van Logten voor het kasteel
heeft betaald wil Verheggen niet zeggen. “Dat is niet relevant. Laten we
het er maar op houden dat datgene
wat wij overeengekomen zijn naar
tevredenheid is van zowel Lottum als
Kasteel Ooijen.

JA-WOORD
2010

AUGUSTUS

DOUWES DEKKERLAAN 16
2662 AK BERGSCHENHOEK

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

Lottum mag ook bij een volgende
festival het kasteel weer in z’n
geheel of gedeeltelijk gebruiken of
opbouwen, dat werd bij de overname
zo geregeld. Kasteel Ooijen heeft
voldoende opslagruimte ter beschikking om het gigantische kasteel onder
te brengen. “Toen ik hoorde dat het
kasteel in Lottum te koop of anderszins overgenomen kon worden, heb
ik gelijk gebeld met voorzitter Theo
Verheggen van rozendorp Lottum. Ik
zou het zonde vinden als zoiets moois
verloren zou gaan, ook al omdat ik
zelf eigenaar van een kasteelcamping
ben”, zegt Pieter van Logten. De
nieuwe eigenaar weet nog niet
hoe en wanneer hij het kasteel van
Lottum gaat inzetten of gebruiken.
Mogelijk worden delen van het
Lottumse kasteel opgebouwd bij

er dansdemonstraties gehouden en
is er een bijzondere bioscoop. Als het
merendeel van de wandelaars tegen
het einde van de middag de laatste
stopplaats heeft bereikt, wordt er een
KnopenLopenparty georganiseerd met
de band Dageraad. Ook deze band maakt
voor een deel gebruik van regionale
ingrediënten, zoals liedjes van Rowwen
Hèze en Neet Oet Lottum, maar daarnaast spelen ze nog veel meer.
De afstand van de feestwandeling is circa 12 kilometer. De start is
tussen 10.00 en 12.00 uur vanaf café
Croes Moeke aan de Raadhuisstraat
26 in Sevenum. De kosten zijn 15
euro per persoon, kinderen tot 16 jaar
betalen 7,50 euro. Voor deelname aan
KnopenLopen Kulinair dient u zich vooraf
in te schrijven. Dit kan uiterlijk tot en
met 4 september.
Ga naar www.knopenlopen.nl en
download het inschrijfformulier, of
haal dit bij de Sevewaeg of Primera in
Sevenum of bij het VVV-kantoor in Horst.

Eijking
Voor bedrijf en particulier
grondwerk - bestra tingen
beregening - riolering
tuinen opschonen

Eijking

Dijkerheideweg 8, 5961 NC Horst
M +31 (0)6 51 98 23 54
M +31 (0)6 22 66 83 77
E pjeijking@kpnmail.nl

Kleurentherapie
Kies je eigen, unieke kleuren.
Kruiden, aroma’s en kristalenergieën
in een flesje samengebracht.
Elke zaterdagmiddag open huis
15.00 tot 17.00 uur.
Info en miniconsulten:
May Proosten, Horst. 077-3986114.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06- 22 67 65 05
Zelf appels plukken 25 cent per kilo.
Pruimen 50 cent per kilo.
Van Lankveld Tienrayseweg 2 Meerlo
Wie heeft een paard/pony met
hardnekkige zomereczeem?
Tel. 077-464154.

Starters
in de regio
Vercoulen Support
Bedrijf
Vercoulen Support
Eigenaar Vera Vercoulen van Huët
Adres
De Plaggenhouwer 3
Plaats
Grubbenvorst
Telefoon 06 464 26 550
E-mail
info@
vercoulensupport.nl
Website www.
vercoulensupport.nl
Sector
Administratieve
dienstverlening
Start
22 maart 2010

Persoonlijke
begeleiding op
locatie
Activiteiten
Vercoulen Support
introduceert administratieve
ondersteuning in een nieuw
jasje. Zij helpt in deze almaar
hectischer en drukker
wordende maatschappij, door
het creëren van orde, overzicht
en structuur.
Vercoulen Support helpt
bedrijven hun tijd, spullen en
administratie te structureren.
Steeds meer mensen en
bedrijven hebben moeite om
hun zaken op orde te houden.
Agenda’s puilen uit en mensen
voelen zich gehaast. Er wordt
tegenwoordig verwacht dat
iedereen multi-inzetbaar is.
Maar dat is lastiger dan
gedacht. Mensen kunnen het
overzicht kwijt raken. Structuur
is hierbij van belang, alles een
logische vaste plek en heel
overzichtelijk.
Bedrijven kunnen geld en
tijd besparen door werkplekken, archieven, kasten en
e-mail te structureren.
Het werk wordt inzichtelijker,
overdraagbaar en er ontstaat
een fijne werkplek waarin
efficiënt gewerkt kan worden.
Het is een investering in de
ondernemer zelf of in werknemers waar de onderneming
niet alleen rust en ruimte voor
terugkrijgt, maar ook weer
plezier in hetgeen wat de
ondernemer doet.
Doelgroep?
Vera kenmerkt zich door
ondersteuning te bieden en
orde op zaken te stellen voor
Midden-en Klein Bedrijf.
Onderscheidend vermogen?
Klanten krijgen persoonlijke begeleiding op locatie,
waarbij niet alleen de
omgeving wordt aangepakt
maar ook de klant wordt
geadviseerd hoe zaken als
administratie, werkprocessen
en planning op orde kunnen
worden gebracht.
Per situatie, per persoon
zal een plan van aanpak
gemaakt worden.

winkel&bedrijf
nieuws
05

Munckhof Reizen
beoordeeld als ‘topbedrijf’
Als eerste touringcarbedrijf is Munckhof Reizen uit Horst door de Inspectie Verkeer en Waterstaat beoordeeld als
‘topbedrijf’. Na audits die door de inspectie zijn uitgevoerd, is geconcludeerd dat Munckhof ruimschoots aan de
gestelde criteria voldoet waardoor de organisatie zich topbedrijf mag noemen.

De GroenSale is van 11 t/m 25 augustus 2010. op=op
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Actieverkoop tot
50% korting

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

Voor sfeer vol wonen!

De Inspectie Verkeer en Waterstaat
is in 2009 begonnen met zogenaamd
systeemtoezicht. Bij dit toezicht
worden de systemen, processen en
methoden die gericht zijn op het
borgen van de naleving van wettelijke eisen gecontroleerd. Hierbij
wordt onder andere gekeken naar
het naleven van de rij- en rusttijdenwetgeving.
Tom Roefs, algemeen directeur van
Munckhof is blij met de beoordeling:
“Recent zijn er in de media negatieve
berichten over touringcarbedrijven

verschenen waarin kleine details
uitvergroot worden tot grote problemen en alles zeer zwart-wit wordt
neergezet. De uitkomst van deze
beoordeling is dat de onafhankelijke
Inspectie Verkeer en Waterstaat bij de
touringcarbedrijven van Munckhof op
het gebied van rij- en rusttijden geen
tekortkomingen ziet. Daaruit blijkt
eens te meer dat onze organisatie
geheel volgens de regels opereert.”
Niet alleen voor de bedrijfsleiding
is de beoordeling positief. Ook voor
medewerkers en chauffeurs is het

een extra steun in de rug. Eric van
den Munckhof, directeur Munckhof
Reizen geeft aan: “Onze chauffeurs
en medewerkers zetten zich dagelijks
voor de volle 100% in om het vervoer
in hoge kwaliteit uit te voeren. Het is
ook voor chauffeurs niet prettig dat in
recente berichtgeving zo negatief over
de branche wordt gesproken.
Dit signaal van de onafhankelijke
organen is voor de medewerkers een
extra motivatie en een beloning voor
alle tijd en energie die de medewerkers erin steken.”

Uitwisseling boomteeltstudieclubs geslaagd
Op 9 augustus heeft een uitwisseling plaatsgevonden tussen de Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas en de
Studieclub Regio Boskoop. Deze boomteeltstudieclubdag werd georganiseerd door de Boomteeltstudieclub Horst
aan de Maas.
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Piet Vergeldt uit Lottum verzorgt de rondleiding op zijn bezocht bedrijf
De boomteeltstudieclubdag was
een bijzondere gebeurtenis, waarbij de
Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas
heeft laten zien hoe ze de uitwisseling
op het gebied van teelttechniek en
ondernemerschap gestalte geeft. Het
bedrijf van Piet Vergeldt Kwekerijen uit
Lottum werd bezocht, waarna er een
rondrit door de regio werd gemaakt.

Hierdoor kregen de 25 leden van de
zusterorganisatie uit Boskoop een beeld
van de Greenport Boomteelt Regio
Venlo.
De leden van de beide boomteeltverenigingen bezochten die dag tevens
het Rozenfestival. Rond lunchtijd trof
men zich in een van de mooie paviljoens op het Rozenfestival-terrein. Het

gastvrije karakter van de Limburgers
kwam volgens de gasten uit Boskoop
ten volle tot uiting, hetgeen enorm
werd gewaardeerd en de reden was om
de leden van de Boomteeltstudieclub
Horst aan de Maas voor een wederbezoek in 2011 uit te nodigen naar
Boskoop. Voor verdere informatie zie
www.boomteeltstudieclub.nl.
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Campinggasten in Lottum
KnopenLopen in zien kasteel voorbijvaren
Sevenum
Eropuit in eigen gemeente

Om er tijdens de vakantie eens even lekker op uit te gaan, hoef je niet
naar Bali of Benidorm. HALLO laat zien dat er in onze eigen gemeente ook
nog veel te ontdekken valt. Deze week is dat de omgeving van Sevenum,
via het wandelnetwerk van KnopenLopen.
KnopenLopen is ontstaan in de
voormalige gemeente Sevenum. In de
loop der jaren is een netwerk ontstaan
van meer dan 80 knooppunten die
samen over de 100 kilometer aan
wandelpaden met elkaar verbinden. De routes strekken zich uit van
Sevenum via Kronenberg naar het
buitengebied van Evertsoord en zelfs
de Mariapeel bij Griendtsveen. Het
netwerk sluit aan op de wandelnetwerken van Horst, Deurne, Helden en
Maasbree. Vrijwilligers controleren de
routes en bewegwijzering en breiden
het netwerk steeds verder uit.
Het wandelroutenetwerk is te
herkennen aan de donkere paaltjes
voorzien van rode plaatjes en een gele
pijl met nummer. De pijlen verwijzen
naar de verschillende knooppunten
op de routes. Door zelf deze punten te
kiezen, kan de wandelaar zelf bepalen
welke route en hoe lang hij wandelt.
Om de fanatieke wandelaars een
overzicht te geven van de knooppunten heeft stichting KnopenLopen
een kaart uitgebracht met daarop alle
paden. Deze kaart is voor 3,50 euro
verkrijgbaar bij diverse horecagelegenheden en de gemeenschapshuizen in
Sevenum, Kronenberg en Evertsoord.
De kaart ligt ook bij de VVV-kantoren.
Een van de zaken die opvalt bij het bestuderen van de kaart is dat de routes
niet alleen over verharde wegen gaan.
Wandelaars worden ook over zandpaden geleid en worden voor sommige
stukken zelfs aangeraden om laarzen
aan te trekken omdat het pad drassig
kan zijn.
Deze lopen onder andere rond de
moerassen van de Heesbeemden en

de Elsbeemden waar veel verschillende plantensoorten groeien. Ook komen
de paden langs plekken die een goed
beeld geven van de agrarische ontwikkeling en ontginning van het gebied.
De wandelpaden lopen niet alleen door bijzondere landschappen
en natuur, maar ook langs historische
plekken in de omgeving van Sevenum.
Zo komt een van de routes langs de
boerderijen De Donck en Steinhagen
en restaurant Nieuw Kronenbergerhof,
de plek waar de oorsprong van het
dorp Kronenberg ligt. Ook wordt de
galgenplaats aangedaan. Op deze plek
vlak bij de A67 werden vroeger de ter
dood veroordeelde misdadigers uit
Sevenum opgehangen. In de voormalige gemeente Sevenum staan opvallend veel kruisen en kapellen langs
de weg waarvan de KnopenLopers er
zeker een aantal zullen tegenkomen.
Dat het KnopenLopen-netwerk bijzonder is, werd in mei nog bevestigd
in een verkiezing van het wandeltijdschrift Te Voet. Daarin werd de oude
gemeente Sevenum uitgeroepen tot
Wandelgemeente 2010. Het netwerk
werd onder andere geroemd om het
feit dat wandelaars tussen de schapen
door kunnen lopen en dat er een
boomhut met verrekijkers langs de
route staat.
In principe is het mogelijk om op
ieder punt op het netwerk te beginnen, maar stichting KnopenLopen
heeft op een aantal parkeerplaatsen in
de omgeving van Sevenum informatieborden over het wandelroutenetwerk
geplaatst, onder andere bij de kerken
in Sevenum, Kronenberg, Evertsoord
en station Horst-Sevenum.

Afgelopen dinsdagmiddag trok een vreemd ogend schip voorbij langs de uiterwaarden van de Maas. Het schip
had veel weg van een kasteel en er liep een paard over het dek. Campinggasten van Landhuis De Maashof uit
Lottum wisten niet wat ze zagen toen de ‘Vlotburg’ de naam van het schip voorbij voer.

De Vlotburg het kasteelschip vanaf de uiterwaarden langs de Maas in Lottum (foto: fam. Maasakkers Waalre)
Het kasteelschip is van Lenny de
Vries, een Surinamer die ruim dertig
jaar geleden naar Nederland kwam
en zijn droom wilde realiseren.
De Vries, gefascineerd door ridders uit
de Middeleeuwen, ontwierp en
maakte een museum kasteelboot
waarmee hij door Nederland,
Duitsland, Frankrijk en België vaart.
“Ik hoop ook nog naar Engeland te
varen, maar mijn kasteel is gebouwd
voor binnenwateren en niet voor de
zeevaart’, laat de ridder weten.

Verwezenlijking van
een kinderdroom
Op het moment dat de verslaggever van HALLO hem aan de
telefoon krijgt, weet Lenny niet waar
hij zich bevindt op de Maas. “Ik geef

u even de schipper, roept hij door de
telefoon.” Even later wordt duidelijk
dat ze al bij de stuw van Sambeek
zijn aangekomen en richting Arnhem
varen. Daar zal de Vlotburg, zoals het
kasteelschip heet, enkele weken voor
anker gaan.
De kasteelboot is ingericht als
een museum waar de Middeleeuwen
centraal staan. Er staat een witte
pony en een zwart paard op het
dek. Ridder Lenny bestijgt met
regelmaat zijn zwarte ros ‘Wodan’
en heet op die manier bezoekers
op zijn kasteelschip welkom. In
feite heeft De Vries zijn kinderdroom
waargemaakt en heeft nu zijn eigen
drijvende kasteel. Het kasteelschip
heeft een lengte van 50 meter en
is 6,6 meter breed. In zijn kasteel is
maar liefst 60 ton aan massief eiken

balken verwerkt om de Vlotburg de
uitstraling van een kasteel te geven.

Kijk, daar staat een
zwart paard op het dek
De familie Maasakkers uit Waalre
die te gast zijn op de camping van
Landhuis De Maashof in Lottum keken
wel even vreemd op. “Opeens zie ik
dat ding voorbij varen. Ik zeg tegen
mijn vrouw ‘kom vlug kijken je weet
niet wat je ziet’. We zagen een soort
kasteel met daarop een zwart paard
dat op en neer liep over het dek.
Een heel vreemd gezicht. Ik hoop
wel dat de foto die we van dat schip
gemaakt hebben gelukt is want
als we dat thuis in Waalre vertellen, geloven ze ons toch niet”, lacht
Maasakkers.

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

Naam:

Adres:

PC + woonplaats:

E-mail:

goede plaatsing zorgen. Natuurlijk
kunt u ons ook mailen:
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
o.v.v. zoekertje.

€ 4,50
+ € 1,00
+ € 1,00
+ € 1,00
+ € 1,00

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

Plaatsingsdatum:

=€
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Te gast op Kasteelcamping Ooijen

Je kunt hier ver van je af kijken
tijdens een fietstocht
Op gezinspark Kasteelcamping Ooijen aan de rand van Broekhuizenvorst werd onze HALLO-verslaggever
aangenaam verrast. Op zoek naar een campinggast meldde de schrijver zich bij de receptie van het park met
verzoek een vakantiegast te mogen interviewen. Een gezin uit ‘Holland’ kwam inchecken en de receptionist gaf de
gasten een informatiepakketje mee met daarbij de laatste uitgave van HALLO. Nadat ik me had voorgesteld kreeg
ik alle medewerking van de receptie om een gast te interviewen.

dat ik zelf toch liever hier fiets dan in
Zuid-Limburg. Hier kun je ver van je afkijken, in het zuiden heb ik steeds het
gevoel berg-op te fietsen. Bovendien
zie je daar een bui niet aankomen,
hier wel. Maar Zuid-Limburg heeft wel
mijn sympathie: Er wonen vriendelijke,
aardige en Bourgondische mensen, die
wonen en werken in een schitterende
omgeving. Bij mijn volgende fietsvakantie in het zuiden neem ik een
tandemfiets. U begrijpt wel dat ik dan
achterop wil zitten…

nog vlug de vraag wat hen tegenviel
op deze vakantie in Noord-Limburg.
“We hadden hier meer fietspaden
verwacht. Dat viel ons toch wel wat
tegen. Voor de rest hebben we ons
prima geamuseerd. De mensen hier
zijn vriendelijk maar dat ligt wellicht in
de aard van de Limburgers”, zegt opa
Slangen terwijl de anderen instemmend meeknikken.
Nog even een foto maken en
dan vervolg ik mijn pad. De familie
Slangen achterlatend met de gedachte

20, 21 & 22 augustus
18e editie Holland Koi Show
in Kasteeltuinen Arcen

Geopend van
9.30 uur tot 18.00 uur
Kijk voor het programma
en de kaartverkoop op:
www.kasteeltuinen.nl
www.hollandkoishow.nl

voor kleine genieters met grote honger!

Familie-resTauraNT

De familie Slangen heeft het prima naar de zin gehad in Ooijen.
Lang hoefde ik niet te zoeken
want al snel kwam ik in contact met
de familie Slangen uit Voerendaal en
Wijnandsrade. Bij vader en moeder
Slangen plus dochter Monique (41)
met haar twee kinderen Rowen (8),
Tren (7) en vriend (41) schuif ik aan.
Monique staat met haar caravan
naast die van haar ouders Nico (70)
en Philippina (67) Slangen. De twee
aanwezige kooikerhonden Luna en
Sita horen ook bij de familie Slangen.
Bij opa en oma Slangen nemen we
het interview af waar de hele familie
aanwezig is op zoon Rob (44) na, die
bleef thuis in Zuid-Limburg.

Een eigen bed,
eigen spullen en
vrij zijn om te doen
en laten wat je wil
Monique Slangen: “We zijn 25 juli
aangekomen in Ooijen en gaan half
augustus weer naar huis. Mijn vader
en moeder staan met hun caravan
langs de onze en dat is wel fijn. Zo zijn
we toch samen en houden we onze
privacy. Normaal gesproken zouden we
naar Zuid-Duitsland, de Alpenlanden
of Italië gaan, maar mijn vader wordt
in september geopereerd aan zijn
been. Hij heeft last van vernauwde
bloedvaten”, aldus de Zuid-Limburgse.
De familie heeft bewust gezocht naar
een camping waar iets te doen was
voor kinderen en waar een zwembad
bij was. Omdat opa Nico liever niet te
ver van huis ging net voor de operatie
werd het Kasteelcamping Ooijen. Via
internet is de familie aan de camping

gekomen waar ze gezamenlijk ook
het 45-jarig huwelijk van opa en oma
Slangen vierden op 12 augustus.
Opa Nico: “In alle twee de
caravans hebben we geen tv, alleen
maar radio om af en toe ook naar
L1 te kunnen luisteren. Zo blijven
we op de hoogte van het nieuws.
Het weerbericht halen we via onze
mobieltjes op en stemmen daar onze
dagindeling op af.” Op de vraag hoe
de vakantie tot nu toe verlopen is,
zegt Nico: “We hebben een geweldige vakantie gehad, alleen het weer
was wisselvallig waardoor plannen
vrij moeilijk was.” Dochter Monique
vult aan: “We hebben via de Uitwijzer
en andere foldertjes diverse dagtochtjes gemaakt naar onder andere
het Aardbeienland, we hebben een
blauwe bessenteler bezocht en we zijn
naar Klein Zwitserland geweest. Ook
hebben we een rondleiding gehad bij
PTC+ in Hegelsom. Yvo, mijn vriend,
kent Piet Driessen, een medewerker
van PTC+ goed en van hem kregen we
een rondleiding op een afdeling waar
allerlei dieren gehuisvest waren. We
hebben een ijsje gegeten bij Clevers in
Grubbenvorst, de sfeermarkt in Arcen
bezocht en een bezoekje gebracht aan
het Limburgs Museum.”

Elk dorp heeft wel
een terrein met
speeltoestellen
Wat het gezin Slangen vooral
opviel tijdens hun verblijf in Horst
aan de Maas waren de vele speeltuinen in elke kern. “Bij ons zie je die
niet zoveel en dat vonden wij best

wel opmerkelijk. Ook het feit dat we
zover van ons af konden kijken tijdens
het fietsen was iets aparts, bij ons
belemmeren heuvels vaak het vergezicht”, zegt oma Philippina. Absoluut
hoogtepunt vond het gezin het bezoek
aan ijssalon Clevers en het dagje
Aardbeienland. “Al is Aardbeienland
meer iets voor jongeren”, meent
Monique.

Tren en Rowen zijn
Rowwen Hèze fans
Vriend Yvo heeft menig uurtje van
de vakantie doorgebracht met vissen.
“Samen met Rowen en Tren hengelen
aan de Maas. En de jongens deden
het prima want ze vingen maar liefst
dertien baarzen”, aldus de visser. “En
wij hebben de vijfde prijs gewonnen
op een zeskamp die hier op het park
plaatsvond op 5 augustus”, roepen
Tren en Rowen. Trots halen ze een
beker uit de caravan, die thuis een
bijzondere plek krijgt. Tren en Rowen
plus de rest van de familie Slangen
zijn echte Rowwen Hèze fans. “Ken jij
Rowwen Hèze dan? En zou Tren van
Enckevort onze Tren te woord hebben
gestaan denk je? Shit, wat jammer dat
we nu gaan, want onze Tren en Rowen
zouden zielsgraag met iemand van
Rowwen Hèze op de foto zijn gegaan”,
laat Monique zich ontvallen.

We hadden meer
fietspaden verwacht
in Horst aan de Maas
Maar niet alles is mogelijk en
het interview loopt ten einde. Toch

Voor kleine genieters met grote honger!
v o o r k l e i n e g e nwww.kleinvolk.nl
ieters met grote honger!

Bar-feestzaal
Feesten, partijen, vergaderingen,
bruiloften in goede handen.
www.patershof.nl

voor kleine genieters met grote honger!

iNdoor sPeel- eN zwemParadijs
Dat moet je voelen!

www.kinjerkriebel.nl

Heide 5 • 5981 NX Panningen
Tel: (077) 307 20 95 • info@beringerzand.nl
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GEPLUKT

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

Wil Derks
Koken met
Jan Cremers

Onderweg in Horst ziet onze HALLO-verslaggever een man ijverig zijn auto
poetsen. Op zich geen bijzonder beeld maar die auto is wel bijzonder, het is
een Opel Calibra, en die zie je niet vaak meer. Toch maar eens even een kijkje
nemen en al vrij snel heb ik mijn volgende kandidaat voor de rubriek
‘Geplukt’ te pakken. Een op en top liefhebber van de Opel Calibra.

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.

Osso Bucco
(gesmoorde
kalfsschenkel)

Benodigdheden: (6 personen)
6 plakken kalfsvlees met bot
ca. 3 el bloem
2 eetlepels olijfolie
klontje boter
3 uien, fijngesnipperd
3 grote stengels bleekselderij,
in dunne plakjes
3 grote wortels, kleingesneden
2 teentjes knoflook, geperst
4 repen citroenschil
(zonder wit vlies)
3 laurierbladeren
1 theelepel gedroogde tijm
700 ml (kippen)bouillon
425 ml witte wijn
1 blikje tomatenpuree
rasp van een tweede citroen
2 el verse bladpeterselie, gehakt
500 g basmatirijst
Bereiding:
· Wentel de kalfsschenkels door
de bloem en bak ze in een
ovenbestendige braadpan in
de hete olie en boter bruin;
· neem het vlees uit de pan en
doe de uien erin met de
bleekselderij, wortel en
knoflook en bak ze tot ze zacht
zijn. Leg het vlees erop met
daarop de repen citroenschil,
laurier en tijm. Voeg een
mespunt zout en peper toe;
· meng de bouillon met de wijn
en tomatenpuree en schenk
het mengsel in de pan. Leg het
deksel erop en stoof het
gerecht 2-2½ uur op zeer laag
vuur (wel bewegen, maar niet
borrelen);
· neem het vlees uit de pan en
houd het warm;
· Kook de rijst gaar;
· zet ondertussen het vuur hoog
om de saus in te laten koken
tot de gewenste dikte;
· hierna roer je de citroenrasp en
peterselie erdoor;
· leg het vlees erin terug, schep
de saus erover en laat alles
door en door warm worden;
· leg voor iedereen een stuk
kalfsschenkel op een bedje van
rijst.

Wil is 46 jaar oud en woont samen
met Trudy Derks die 45 jaar oud is.
Beiden hebben weliswaar dezelfde
achternaam maar zijn geen familie
van elkaar en zijn niet getrouwd. “Dat
is echt puur toevallig, eerst hadden
we dat niet eens zozeer in de gaten
maar nu zijn we er wel aan gewend”,
lacht Wil. De Horsternaar is opgegroeid
in America en werkt als bankwerker,
hoofdzakelijk als lasser, bij een bedrijf
in Beringe waar koppelingen gemaakt
worden voor waterleidingen. “Van hele
kleine koppelingen met een doorsnede

van zestig millimeter tot hele grote van
wel drie meter doorsnede”, gebaart Wil.
Onder het genot van een kopje
koffie vervolgt hij zijn verhaal: “Ik heb
zelf een dochter, Chantal van 23 jaar
en die woont in Brunssum, Trudy heeft
een zoon Stijn, die 15 jaar oud is. Stijn
woont nog gewoon thuis en heeft een
eigen radioprogramma bij Omroep
Reindonk op de vrijdagavond. Het
programma heet ‘Jouw Weekendstart’.
Verder hebben we nog Doeby, een lief
hondje, een boomertje”, aldus Derks.
In zijn vrije tijd klust Wil graag in en
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RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Kroetwis maken in Museum De Locht

Kroetwis ken ik ni en leek niks vur meej,
Mar ik loos, doa vá veulde ow gans wer vreej,
Van aalle onheil geneze,
Mar weej hebbe niks te vreze,
Want vriedág d’n dertiende is krek veurbeej!

Maand augustus aanbieding:
 5,95

MUESLI TURFJES

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.

3
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stonden maar liefst 19.000 Opels waar
90.000 bezoekers op af kwamen. Een
geweldige ervaring”, aldus Wil Derks.
Waar Opels staan, is ook Wil Derks te
vinden. Een avondje uitgaan of stappen
in Horst doet hij niet, daar is hij de
persoon niet naar. Hij houdt er wel van
om met zijn gezin leuke dingen te doen
of ergens uit gaan te eten.
Waar hij absoluut niet tegen kan, is
wanneer mensen over de rug van anderen er beter op willen worden. Je mag
Wil echter wel wakker maken voor een
ritje in een Stockcar Formule1 wagen.
Maar dan wel als hijzelf achter het stuur
mag zitten. Zijn meest memorabele dag
is vrijdag de dertiende, de dag waarop
hij Trudy ontmoette. “Een dag die velen
misschien willen overslaan maar wel
een dag die mij geluk bracht”, aldus de
Horsternaar.
Op de vraag wat in huize Derks op
de eerste plaats komt zegt Wil: “Dat is
natuurlijk ons gezin en daarna is dat de
auto. Ik vind de Calibra een bijzondere
auto vanwege zijn sportieve lijnen en
prestaties zeker in die tijd. Mijn Calibra
is van 1991. Toen ik foto’s van de auto
zag, was ik op slag verliefd. Gelukkig
kan ik nog wel een tijdje vooruit met
de Calibra. Als er wat aan mankeert,
beschik ik zelf over de nodige onderdelen om het euvel te verhelpen. Maar
als het echt zou moeten, zou ik wel een
Opel Vectra GTS willen”, besluit hij het
interview.
Nadat ik een foto van Wil in zijn
Calibra hebt gemaakt, keer ik huiswaarts. In mijn eigen auto, geen Calibra,
maar een gewone Volkswagen Fox, een
autootje dat de status van een Calibra
wel nooit zal halen.

BLAUWE
BESSENTAARTJE

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

1

rond het huis en aan zijn auto. “Ik heb
een Opel Calibra, die ikzelf zowel van
binnen als van buiten verbouwd heb.
Zelfs de motor heb ik zelf afgesteld”,
zegt de trotse Calibra-liefhebber. Op
de vraag of er dan nog wel tijd is voor
andere hobby’s zegt Wil: “Mijn meeste
vrije tijd besteed ik aan ons gezin, maar
daarnaast is ons huis ook iets waar ik
graag aandacht aan schenk. Zo hebben
we onlangs onze tuin nog helemaal
‘gerestyled’. Ook maken we regelmatig
een toertochtje op de fiets en dan mag
Doeby mee, voor in het mandje. Maar
mijn allergrootste hobby is toch wel
mijn Opel Calibra”, zegt Wil. Wellicht
is dat ook de reden waarom Derks zo
graag naar tv zender Discovery kijkt.
“Weet je, die zender is absoluut mijn
favoriet. Met name de programma’s
waarin auto’s ondersteboven worden
gehaald, en daarna weer helemaal in
elkaar gezet worden. Eigenlijk kijk ik
altijd graag naar programma’s waarin
auto’s voorkomen”, bedenkt hij zich.
Wil is tevreden met waar hij woont en
wat hij heeft. Volgens hem wordt er in
Horst best veel georganiseerd waardoor
er van alles te beleven is. Niet alleen
evenementen op sportgebied, maar
ook voor de jeugd is er regelmatig iets
te doen in Horst. “Dat maakt Horst zo
divers voor alle inwoners van verschillende leeftijden”, meent Derks.
Op vakantie naar het buitenland
gaat het gezin Derks dit jaar niet. “Nee,
we genieten deze zomer van enkele
dagtripjes naar plaatsen in eigen land.
Ik ben in juni met onze club ‘Calibra
Dream Team’ voor het eerst naar de
grootste Opel-meeting ter wereld geweest, in het Duitse Oschersleben. Daar

Oplossing vorige week:
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AMBACHTELIJKE
MUESLIKOEKEN

MET ZOMERVOORDEEL!

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
19 augustus 2010
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Waterschap:
Ook blauwalgen in de
Kasteelse Bossen
Tijdens controles, uitgevoerd door
inspecteurs van Waterschap Peel en
Maasvallei, zijn blauwalgen aangetroffen
bij Recreatiebad Kasteelse Bossen in Horst
aan de Maas. Blauwalgen kunnen bij aanraking of inname bepaalde gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. Daarom
wordt geadviseerd om contact met deze
wateren te vermijden.
Waarschuwingsborden
In overleg met de terreinbeheerders zijn

waarschuwingsborden bij de betreffende
waterplassen geplaatst. Ook de beheerders
ontraden het zwemmen. Het waterschap en de
beheerders blijven de situatie nauwlettend in
de gaten houden door regelmatig inspecties uit
te voeren en monsters te nemen. Wanneer het
gevaar voor blauwalg is verdwenen, worden de
borden verwijderd.
Zwemwaterinformatie is ook te vinden via NOS
Teletekst pagina 725 en via de website
www.wpm.nl of www.zwemwater.nl.

Kranestraat 14, 5961 GZ Horst, tel. 077 - 477 97 25

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
Vrijdag
10:00-16:00 uur

Bad

Zaterdag
11:00-18:00 uur
Zondag
11:00-15:00 uur

Beide baden

Deze tijden zijn onder voorbehoud.

Beide baden		

Tarieven:
13 jaar en ouder: € 4,20,
3 t/m 12 jaar: € 3,20
kinderen t/m 2 jaar gratis.

Beide baden		

Beide baden
Beide baden

Beide baden		
Beide baden

Vrijdag 20 augustus
• Inzameling restafval America en Griendtsveen
Zaterdag 21 augustus
• Inzameling oud papier Horst-Zuid, Sevenum
• Inzameling oude metalen Sevenum
• Inzameling KCA gemeentewerken
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
Maandag 23 augustus
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom en
Horst (Kapellerhof)
Dinsdag 24 augustus
• Inzameling restafval omgeving Horst
(In de Rieten Meterik
Woensdag 25 augustus
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen en Tienray
• Inzameling GFT-afval Evertsoord, Kronenberg
en Sevenum
• Inzameling grof vuil Meerlo, Swolgen en
Tienray (zelf Maessen bellen 0478 - 51 31 00)

Zwembad de Berkel
Zomerrooster roostervrij zwemmen
Geldig van t/m 5 september 2010

Welk afval wordt de komende
tijd opgehaald?

Meer informatie: www.horstaandemaas.nl of
Lokale Omroep Reindonk teletextpagina 215.

Uitgiftepunten plastic zakken
tbv kunststofinzameling
Kerkdorp
America

Naam deelnemer
Spar Supermarkt

Adres
Nusseleinstraat 2

Plaats
America

Broekhuizen en
Broekhuizenvorst

Pryma Supermarkt

Genenberg 12

Broekhuizen

Griendtsveen

Gemeenschapshuis

Lavendellaan 26

Griendtsveen

Grubbenvorst

Supermarkt Jan Linders

Kloosterstraat 14

Grubbenvorst

Hegelsom

Bloemsierkunst De Kogeldistel

Kogelstraat 62

Hegelsom

Horst en Meterik

Gemeentehuis
Gemeentewerken
Supermarkt Jan Linders
Plus Supermarkt

Wilhelminaplein 6
Americaanseweg 43
Kerkstraat 3d
Patronaat 13c

Horst
Horst
Horst
Horst

Lottum

Buurtsupermarkt Piet Sijbers

Mgr. Schravenlaan 18a

Lottum

Meerlo

Peters Textiel
Peters Woninginrichting

Hoofdstraat 62
Beatrixstraat 3a

Meerlo
Meerlo

Melderslo

Spar Supermarkt

Vlasvenstraat 4b

Melderslo

Sevenum, Kronenberg Supermarkt Jan Linders
en Evertsoord
Jumbo Supermarkt

Past. Vullinghsstraat 53
Horsterweg 64

Sevenum
Sevenum

Swolgen

Boerenbond Swolgen

Mgr. Aertsstraat 33

Swolgen

Tienray

Supermarkt Jan Linders

Spoorstraat 18

Tienray

Donderdag 26 augustus
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 27 augustus
• Inzameling restafval Horst-Noord
Zaterdag 28 augustus
• Inzameling oud papier Horst-Noord, Lottum,
Meerlo, Meterik, Swolgen en Tienray
• Inzameling oude metalen Norbertusparochie
• Inzameling textiel Sevenum, Evertsoord en
Kronenberg
• 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

Afwezigheid wethouder
Ger van Rensch
Op vrijdag 27 augustus 2010 vervalt het wekelijkse ‘inloopuurtje’ / spreekuur van wethouder Ger van
Rensch in de bibliotheek te Horst.

IS HORST AAN DE MAAS
VOORBEREID OP EEN
ONGELUK MET
GEVAARLIJKE STOFFEN?
Een ramp gebeurt altijd onverwacht. In Nederland kunnen
11 soorten rampen gebeuren. In Limburg is de kans het
grootst op een ramp door extreem weer, overstromingen
of een ongeluk waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen.
Voor elk type ramp geldt: denk vooruit en zorg dat je
elk moment goed bent voorbereid.

Weet jij eigenlijk wat je moet doen als er
gevaarlijke stoffen vrijkomen?
Kijk op www.denkvooruit.nl en download de instructiekaart.

Bekendmakingen
Aanwijzing toezicht
houder
(bevolkingscontroleur)
Het college van burgemeester en wethouders
is op basis van de Wet Gemeentelijke basis
administratie persoonsgegevens (Wet GBA)
verantwoordelijk voor het bijhouden van
een actuele, betrouwbare, juiste en volledige
bevolkingsadministratie. Om deze taak goed
uit te kunnen voeren is het college afhankelijk
van juiste en volledige informatie van burgers,
in het geval er zich wijzigingen voordoen die
opgenomen moeten worden in de basisadmi
nistratie, bijvoorbeeld het doen van aangifte
bij de gemeente van een nieuw woonadres.
Omdat het college daarnaast ook zelf actief
kan toezien of de inschrijvingen in de basis
administratie juist en volledig zijn, heeft zij
besloten tot aanwijzing van een toezichthou
der (bevolkingscontroleur). De bevolkings
controleur heeft tot taak om, als daarvoor een
aanleiding bestaat, controles op adressen bij
de desbetreffende bewoners uit te voeren.

Aanvragen
bouwsloopvergunning
Aanvraag lichte bouwvergunning
• Het oprichten van een overkapping op
het perceel gelegen aan De Bisweide 52 te
Grubbenvorst, ingekomen d.d. 16 augustus
2010
Aanvraag reguliere bouwvergunning
fase 1
• Het uitbreiden van de bestaande biggen
stallen, nieuwbouw voerlokaal, vlees
varkensstal, fokvarkensstal en mestsilo’s, op
het perceel gelegen aan de Laagheide 9 te
Grubbenvorst, ingekomen d.d. 6 augustus
2010
• Het oprichten van een korte keten vlees
kuikenhouderij op het perceel gelegen aan de
Witveldweg 35 te Grubbenvorst, ingeko
men d.d. 6 augustus 2010
• Het oprichten van een bio energiecentrale op
het perceel gelegen aan de Witveldweg 35 te
Grubbenvorst, ingekomen d.d. 6 augustus
2010
Aanvraag reguliere bouwvergunning
fase 2
• Het oprichten van een pluimveestal op
het perceel gelegen aan de Hulsweg 3 te
Swolgen, ingekomen d.d. 12 augustus 2010
Aanvraag reguliere bouwvergunning
• Het plaatsen van een tijdelijke woonunit op
het perceel gelegen aan de Dwarsweg 12 te
Meterik, ingekomen d.d. 10 augustus 2010
• Het oprichten van een loods op het
perceel gelegen aan de Witveldweg 9 te
Grubbenvorst, ingekomen d.d. 9 augustus
2010
Aanvraag sloopvergunning
• Het slopen van het dak van een schuur op het
perceel gelegen aan de Haagweg 9 te Horst,
ingekomen d.d. 10 augustus 2010
• Het slopen van een opslag op het perceel
gelegen aan de Meterikseweg 101 te Horst,
ingekomen d.d. 10 augustus 2010
• Het slopen van een dak en zijwanden van
een varkensstal op het perceel gelegen aan de
Blaktweg 12a te Melderslo, ingekomen d.d.
10 augustus 2010
Over bovenvermelde aanvragen kunt u
inlichtingen inwinnen bij afdeling Vergun
ningen. Naar aanleiding van deze publicatie
kunnen geen (schriftelijke) bedenkingen of
bezwaren worden ingediend.

Verleende bouw
sloopvergunningen
Reguliere bouwvergunning
• Het verbouwen van een tijdelijke woning tot
permanente woning op het perceel gelegen
aan de Witveldweg 17 te Grubbenvorst

• Het gedeeltelijk vergroten van de winkel		 op
het perceel gelegen aan de St. Lambertusplein
11 te Horst
Lichte bouwvergunning
• Het vergroten van een woonkamer op het
perceel gelegen aan de Vondersestraat 36 te
Horst
• Het vergroten van de woning op het perceel		
gelegen aan de Past. Tijssenstraat 35 te
Grubbenvorst
• Het plaatsen van een terrasoverkapping op het
perceel gelegen aan de Zwaanen Heike 13B te
Lottum
• Het plaatsen van een erfafscheiding op
het perceel gelegen aan de Meerweg 36 te
Kronenberg
• Het oprichten van een dakkapel op het perceel
gelegen aan De Soom 16 te Grubbenvorst
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 bouwen van een woning op het perceel
gelegen aan de Molengatweg 25 te Horst, met
toepassing van projectbesluit ex artikel 3.10
Wro
• Het plaatsen van een garage/berging ter ver
vanging van een te slopen bijgebouw, op het
perceel gelegen aan de Steeg 6 te Sevenum,
met toepassing van ontheffing ex art 3.23 Wro
Verleende sloopvergunning
• Het slopen van een golfplatendak op het
perceel gelegen aan de Leeuwerweg 12 te
Melderslo
• Het slopen van een golfplatendak op het
perceel gelegen aan de Koppertweg 13 te
Melderslo
• Het verwijderen van het asbesthoudend
dakbeschot van het dak van de woning op het
perceel gelegen aan de Rector Mulderstraat 21
te Melderslo
Bovengenoemde vergunningen zijn verstuurd op
19 augustus 2010
Degene wiens belang rechtstreeks bij bovenge
noemde besluiten is betrokken kan een beroep
schrift 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.

Bekendmaking van
aangevraagde en
verleende vergunning(en)/
ontheffing(en)
De volgende aanvrage(n) evenementenvergun
ning zijn ontvangen:
• Attractiepark Toverland Sevenum voor het
organiseren van Troy Coaster Challenge op
11 en 12 september 2010 op het attractiepark
Toverland te Sevenum;
• Stichting Haag Uit voor het organiseren van
een introductieweek op evenemententerrein
Kasteelse Bossen te Horst van 19 t/m 27
augustus 2010;
• Jong Nederland Meterik voor het organiseren
van een Buitenfeest op 12 september 2010 aan
de Speulhofsbaan 43 te Meterik.

U kunt de betreffende stukken inzien van
13 augustus 2010 t/m 27 augustus 2010
tijdens de openstelling van het gemeentehuis.
Gedurende deze termijn kunt u over deze
aanvrage(n) mondeling of schriftelijk een
zienswijze naar voren brengen: mondeling bij
de Team Vergunningen en schriftelijk bij het
gemeentebestuur, t.a.v. Team Vergunningen.

vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze be
slissing de belanghebbende los van het voor te
bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.
Wel kan eenieder gebruik maken van het
rechtsmiddel dat geboden wordt in het kader
van de procedure voor het verlenen van een
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer
voor de betreffende activiteit.

Besluiten

Bekendmaking
ontwerpbeschikking
intrekking milieu
vergunning in het kader
van de Wet milieubeheer

Kapvergunning
• A. en J. van Rooy  van Heesch voor het kap
pen van een aantal Esdoorns op het perceel
Helenaveenseweg 9 te Sevenum.
Het besluit ligt ter inzage van 20 augustus
2010 t/m 1 oktober 2010.
Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes
weken na de dag van deze bekendmaking
(20 augustus 2010) een bezwaarschrift indie
nen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend
en tenminste bevatten:
 naam en adres van de indiener;
 omschrijving van het besluit waartegen
bezwaar wordt gemaakt;
 de gronden van het bezwaar;
 dagtekening.
Het moet worden ingediend bij:
 voor evenementen en exploitatie
vergunningen t.a.v. de burgemeester
 voor de overige vergunningen/ontheffingen
t.a.v. het College van B&W.

Tijdelijke verkeers
maatregel
Kennedy Mars en MTB Streetrace
In verband met de Kennedy Mars en de MTB
Streetrace in Melderslo zijn op 20, 21 en 22
augustus 2010 diverse straten in het centrum
van Melderslo afgesloten. Het verkeer zal ter
plekke worden omgeleid.
Westernweekend Meterik
In verband met het Westernweekend van
schietvereniging Davy Crockett zal op 20,
21 en 22 augustus 2010 eenrichtingsverkeer
ingesteld worden op de Bergsteeg vanaf de
Crommentuynstraat en Meteriksebaan tot aan
de Gussenweg.

Bekendmaking MER
beoordelingsbesluit
in het kader van
de Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken als bevoegd ge
zag bekend dat in de informatiehoek van het
gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 te
Horst van 20 augustus 2010 tot en met 30
september 2010 ter inzage ligt het MER
beoordelingsbesluit van:
Bedrijfsactiviteiten: Varkenshouderij
Aanvrager:
Vullings Meterik BV
Adres inrichting:
Campagneweg 8
Datum aanvraag:
25 mei 2010
Betreft:
MERaanmeldingsnotitie
Strekking beschikking
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas hebben met betrekking tot bovenstaande
activiteiten besloten dat er geen milieueffectrap
port hoeft te worden opgesteld, ter voorberei
ding van het besluit op een aanvraag om een
vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor
de voorgenomen activiteiten.
De door de initiatiefnemer verstrekte m.e.r.
aanmeldingsnotitie geeft geen aanleiding tot
de conclusie dat er vanwege de bijzondere
omstandigheden waaronder de activiteiten
worden ondernomen, een milieueffectrapport
moet worden gemaakt.
Bezwaar
Dit besluit moet worden aangemerkt als een
voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3
van de Algemene wet bestuursrecht en is niet

Bij Burgemeester en wethouders is een aan
vraag om intrekking milieuvergunning van de
milieuvergunning binnengekomen. Het college
van burgemeester en wethouders zijn voor
nemen om de milieuvergunning in te trekken
en hebben in eerste instantie een ontwerpbe
schikking opgesteld. Het betreft de volgende
ontwerpbeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: varkenshouderij
Aanvrager:
T.J.L. Heldens
Adres inrichting:
Leeuwerweg 10
Melderslo
Betreft:
Intrekking
milieuvergunning
Datum aanvraag:
17 juni 2010

Bekendmaking
ontwerpbeschikking
milieuvergunning
in het kader van de Wet
milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een
aanvraag om milieuvergunning binnengeko
men. 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 voorschrif
ten opgenomen. Het betreft de volgende
ontwerpbeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: varkenshouderij
Aanvrager:
De Hofdijk America
B.V.
Adres inrichting:
Nieuwe Peeldijk 55a
Betreft:
WM milieuvergunning 8.4
revisievergunning
Datum aanvraag:
9 september 2009

Bekendmaking
ontwerpbeschikking
Intrekking (ged.).
milieuvergunning
in het kader van de Wet
milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een
aanvraag om Intrekking (ged.). van de milieu
vergunning binnengekomen. Het college van
burgemeester en wethouders zijn voornemen
om de milieuvergunning in te trekken en
hebben in eerste instantie een ontwerpbe
schikking opgesteld. Het betreft de volgende
ontwerpbeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: varkens en paardenhouderij
Aanvrager:
H.L.J. Kessels
Adres inrichting:
De Cocq van
Haeftenstraat 50
Meerlo
Betreft:
Intrekking milieuvergunning (ged.).
Datum aanvraag:
9 juli 2010
Ter inzage en nadere informatie
Bovengenoemde ontwerpbeschikkingen en
andere ter zake doende stukken liggen ter
inzage van 20 augustus 2010 tot en met
30 september 2010. U kunt de betreffende
stukken inzien in de informatiehoek van het

Brandweertips!
gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in
Horst. De openingstijden van de informatie
hoek 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 ontwerpbeschikkingen naar voren brengen.
Het indienen van zienswijzen per email is
vooralsnog niet mogelijk. U kunt uw schrif
telijke 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 defi
nitief besluit. Het instellen van beroep is
slechts mogelijk voor belanghebbenden. Een
belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan
worden verweten dat hij/zij geen zienswijze
tegen de ontwerpbeschikking naar voren heeft
gebracht, kan geen beroep instellen. Uit de
bestuurspraktijk blijkt vooral dat beroep kan
worden ingesteld als ook zienswijzen tegen de
ontwerpbeschikking zijn ingediend.
Horst, donderdag 19 augustus 2010

Projectbesluiten
ex art. 3.10 Wro en
verleende reguliere
bouwvergunningen
150 kVstation aan
de Horsterweg in
Grubbenvorst
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend dat zij reguliere bouw
vergunningen hebben verleend en op grond
van artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening een
projectbesluit hebben vastgesteld voor:
• Het oprichten van een 20 kV schakelstation
met twee trafo’s en een bedieningsruimte
en een openlucht schakelstation (150 kV)
met dienstengebouw en het plaatsen van
twee lijnportalen, op de percelen kadastraal
bekend gemeente Grubbenvorst, sectie
L, nummers 671 en 721, gelegen aan de

Horsterweg in Grubbenvorst (project
vestigingsgebied Californië).
Belanghebbenden die ten aanzien van het
ontwerpprojectbesluit 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 het ontwerpprojectbesluit en de ontwerp
besluiten tot het verlenen van reguliere bouw
vergunning geen dan wel niet tijdig een ziens
wijze hebben ingebracht, kunnen tegen dit
projectbesluit en de reguliere bouwvergunnin
gen 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 het projectbesluit en
de verleende reguliere bouwvergunningen ter
inzage zijn gelegd (artikel 6:8, lid 4 Awb).
Het indienen van een beroepschrift schort de
werking van het projectbesluit en de bouw
vergunningen 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 voorzie
ningenrechter van de rechtbank Roermond,
Postbus 960, 6040 AZ Roermond.
Het besluit tot vaststelling van het projectbe
sluit en de verlening van de reguliere bouwver
gunningen wordt openbaar bekend gemaakt.
De kennisgeving van het projectbesluit en de
bouwvergunningen worden overeenkomstig
artikel 3.11, lid 2 Wro, juncto artikel 3.8, lid 3
Wro geplaatst in het gemeentelijk huisaan
huis blad, in de Staatscourant en op de ge
meentelijke website (www.horstaandemaas.nl)
Het projectbesluit en de bouwvergunningen
met bijbehorende stukken liggen met ingang
van 20 augustus 2010 tot en met 30 september 2010 ter inzage in de informatiehoek
van het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in
Horst. De openingstijden van de informatie
hoek 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.
Het projectbesluit en de bouwvergunningen
en de daarbij behorende stukken zijn tevens te
raadplegen op de gemeentelijke website en op
www.ruimtelijkeplannen.nl
Het projectbesluit 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.

Brandpreventie op vakantie. Veel Nederlanders trekken er ’s zomers op uit met een
eigen vakantieverblijf. Helaas gebeuren er regelmatig op het water of op de camping
ongelukjes omdat onvoldoende aandacht is besteed aan (brand)veiligheid.
Op een boot komt er nog bij dat mensen niet gemakkelijk kunnen vluchten, zeker niet
als er geen reddingsvesten aan boord zijn.
Bijzondere voorzorgsmaatregelen zijn dan ook noodzakelijk
• plaats gasflessen aan boord in een goed
geventileerde opslagkast, bij voorkeur in een
metalen gaskast of gasbun;
• zorg voor voldoende uitzettingsruimte en
gebruik bij schotpassages een schotdoorvoer;
• leidingen moeten gebeugeld zijn;
• een gasleiding aan boord moet overal goed
zichtbaar zijn en mag niet onder de waterlijn of
door motor- en accuruimten lopen;
• gebruik zo min mogelijk koppelingen en
bescherm de leidingen tegen mechanische
schade;
• een bocht in de leiding is beter dan een
haakse koppeling.
Monteer flexibele slangen zó dat ze niet door
buiging overmatig worden belast en vervang de
slangen eens per twee jaar. Let op dat bij het
tanken geen vloeistof op hete motoronderdelen
valt.

staat en niet kan omvallen. De plek moet koel,
goed geventileerd en onbereikbaar zijn voor
kinderen. Gebruik geen slangen die langer zijn
dan een meter en let erop dat dit goedgekeurde
gaslangen zijn. Vernieuw de slangen eens per
twee jaar.
Laat uw gastoestel jaarlijks controleren,
schoonmaken en afstellen. Zorg altijd voor
een goede ventilatie in ruimte waarin ze wordt
gebruik en houd gordijnen, handdoeken en
andere makkelijke brandbare materialen op
een veilige afstand van uw kooktoestel. Zet het
gastoestel bij gebruik in een tent niet te dicht
bij het tentdoek en kom nooit met een vlam of
brandende sigaret bij de gasfles in de buurt!!
Gaat u zelf werken aan de elektrische installatie
van bijvoorbeeld uw caravan of camper, doe
het dan volgens de voorschriften. Lees voor het
klussen eerst de gebruiksaanwijzing door.		

Blussen aan boord
• neem bij brand aan boord geen enkel risico en
zorg er allereerst voor dat alle opvarende in
veiligheid zijn;
• het meest voor de hand liggende blusmiddel
aan boord is water. Hiermee kunt u brand te lijf
gaan. Zorg er dus voor dat u altijd een emmer
aan een lijn binnen handbereik hebt;
• zorg voor voldoende zwemvesten en bewaar
ze op een toegankelijke plaats.

Breekt er ondanks alle voorzorgsmaatregelen
toch brand uit onderneem dan de volgende
acties:
• zorg er allereerst voor dat iedereen in veiligheid is;
• verwijder de gasfles uit de omgeving van de
brand;
• meld de brand bij de receptie;
• waarschuw de andere campinggasten.

Camper, caravan of tent
Ga op vakantie zorgvuldig om met gas en elektriciteit in uw camper, caravan of tent. Zet een
gasfles altijd op een voor gasflessen bestemde
plaats (disselbak) en zorg dat de fles rechtop

Neem bij brand geen enkel risico.
De caravan, camper, tent of boot zijn vervangbaar, U NIET!
Kijk voor meer informatie op internet:
www.brandweer.nl

De politie houdt u
op de hoogte!
Gezamenlijk het aantal woninginbraken terugdringen.
Met deze publicatie laten gemeente en politie u
weten waar en wanneer er een woninginbraak
heeft plaatsgevonden in de gemeente Horst aan
de Maas.
De politie geeft ook aan hoe de inbreker in de
woning is gekomen.
Deze informatie is regelmatig in de gemeentelijke rubriek van deze krant te lezen. Daarbij

geeft de politie iedere keer een preventietip om
inbrekers buiten de deur te houden.
De politie heeft ook uw medewerking nodig!
Hebt u een verdachte situatie laat dit ons dan
weten op het nummer 0900-8844 (lokaal tarief).
U kunt ook terecht op het politiebureau van de
basiseenheid Horst aan de Maas van maandag
t/m vrijdag tussen 09.00 - 17.00 uur.
Voor meer informatie en beveiligingstips zie
www.waakvoorinbraak.nl

Horst, 19 augustus 2010.

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
Email
gemeente@horstaandemaas.nl
Internet
www.horstaandemaas.nl

De gemeente is van 08.00 tot 17.00 uur tele
fonisch 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 produc
ten 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/idkaart of rijbewijs) nodig hebt.
Informatiehoek
Geopend: Maandag van 08.00 tot 20.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 .
Op		afspraak: Buiten de openingstijden kunt u
tijdens kantooruren terecht na afspraak.

regels voor bouwen, ruimtelijke ordening, milieu
en brandveiligheid en de regels van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV).
Telefonische bereikbaarheid tijdens kantooruren:
0478 52 33 33 (gemeentehuis Venray).
Buiten kantooruren bij spoedgevallen: politie,
tel. 0900 88 44. Postadres: Afdeling Veiligheid
en handhaving, p.a. gemeente Venray, Postbus
500, 5800 AM Venray.
Email: gemeente@venray.nl t.a.v. afdeling
Veiligheid en Handhaving.

Gemeentewerf
Americaanseweg 43, 5961 PC Horst,
tel. 077 477 95 10.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
07.30 12.00 uur en 13.00 16.00 uur.
Storingsnummer: tel. 06 23498249
(16.00 07.30 uur en in het weekend).

Brandweer
Voor spoedmeldingen belt u het landelijke alarm
nummer 112. Overige hulpaanvragen kunt u
melden aan de regionale alarmcentrale in Venlo
via tel. 077  356 56 56. Beide telefoonnummers
zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Regionale team handhaving
Regionaal team handhaving houdt toezicht op
naleving van de regels. Het gaat onder andere om

Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdag
en donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
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Internationaal Opel Treffen in D’n Umswing
Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 augustus vindt op evenemententerrein D’n Umswing aan de Schofvenweg 1 in Kronenberg een internationaal
Opel Treffen plaats. Vanaf 10.00 vrijdag kunnen liefhebbers van met name het
automerk Opel terecht in Kronenberg. Op zaterdag en zondag gaan de poorten
al om 08.00 uur open voor het publiek. De dagprogramma’s lopen tot
middernacht. De organisatie is in handen van Opel Power Nederland (OPN).
De organisatie verwacht komende
weekend zo’n 950 tot 1.000 deelnemers aan het treffen. OPN-secretaris
Bianca Takes uit Heerlen: “Het aantal
deelnemers aan zo’n treffen blijft
vrijwel gelijk. Als het weer mee werkt,
halen we toch al vrij snel zo’n 2.000
à 3.000 bezoekers. De deelnemers
aan het Opel Treffen, betalen voor het
hele weekend 25 euro en bezoekers
mogen voor 3 euro naar binnen. Maar
dan zit je ook helemaal in de wereld
van Opel. Vrijwel alle types Opel zijn
aanwezig; van Manta tot Calibra en
van Kadett tot Vectra”, aldus de Opel
liefhebster.
Het internationale Opel Treffen
vindt voor de zeventiende keer plaats.
Naast het showen en bekijken van alle
auto’s zijn er ook tal van activiteiten
voor jong en oud. Zo is er eenkin-

Komend weekend nemen Opel liefhebbers bezit van Kronenberg

Bekendmakingen
Provincie Limburg
De Provincie Limburg publiceert haar openbare bekendmakingen
elektronisch via de website www.limburg.nl/bekendmakingen.
Wilt u op de hoogte blijven van bekendmakingen in uw om-

derdisco, een kinderspeelhoek en
een grabbelton. Op het terrein staan
diverse standhouders met spullen en
onderdelen voor Opels.
Voor de deelnemers aan dit treffen
staat een rollerbank ter beschikking
waarop men de snelheid en de
paardenkrachten kan laten meten
van z’n Opel. Ook worden in een
speciale tent de decibellen gemeten
van de uitlaat en van de ingebouwde
audio-installaties. Wanneer het donker
is vindt een Glow-off contest plaats
waarbij alle, met name ingebouwde
niet standaard neonverlichting, wordt
geshowd. Voor de verschillende
categorieën staan maar liefst 130
bekers ter beschikking. Zaterdagavond
is er een partyavond met stripteaseacts van zowel vrouwelijke als
ook mannelijke strippers.

Laatste ParkPicknick
in Central Park
Op zondag 22 augustus vindt de laatste ParkPicknick van deze zomer in Central Park plaats. Iedereen is welkom
in de grote parktuin om te genieten van de muziek van de Nijmeegse band My Boot Heels en de band She’s got
legs uit America. Daarnaast vinden er op deze dageen hoelahoepdemonstratie en de Horster Popkwis Roadshow
plaats en zijn er diverse kunstenaars aanwezig.

geving? Ga naar www.limburg.nl/bekendmakingen en klik op
e-mailservice.

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

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

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

De band My Boot Heels speelt rock
’n roll en rootsy pop. De bandleden
spelen overal waar het publiek is en
dat hoef niet perse op het podium te
zijn. My Boot Heels sjouwt gewoon
met twee versterkers door de parktuin
om tussen de mensen te kunnen
spelen.
She’s got legs is een jong bandje
van eigen bodem. De jongens uit
America hebben voor de helft hun
roots in de fanfaremuziek liggen, de
andere helft zat meer in de punkrock
scene. Hun inspiratie halen ze bij

bands als U2, Coldplay, Snow Patrol
en Novastar, maar ze zijn inmiddels
begonnen met het bouwen van een
repertoire van eigen songs. Komende
zondag zal She’s got legs optreden in
de bar.
Naast deze optredens vindt op
deze zondag de roadshow van de
Horster Popkwis plaats, waarbij de
dj’s afwisselende muziek zullen
laten horen: zo klinkt dus vinyl! Voor
de liefhebbers wordt er ook nog
een muziekkwis gespeeld. Verder
geeft Henriëtte van de Kerkhof een

demonstratie hoelahoep-dance en
zullen diverse kunstenaars hun werken
tentoonstellen.
Op deze dag wordt er geen alcoholische drank verkocht. Iedereen kan
eigen hapjes en drankjes meenemen
naar de ParkPicknick.
Central Park is komende zondag
van 13.00 tot 18.00 uur geopend. De
entree bedraagt 2,50 euro, maar is
voor kinderen gratis. Je vindt Central
Park aan de Oude Peeldijk 23 in
Meterik. Meer informatie:
www.centralparkhorst.nl
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Horster dj Maik Cox

Mickey C bestormt de
hitlijsten
Maik Cox staat onder jongeren misschien beter bekend onder zijn artiestennaam Mickey C. De 22-jarige
Horstenaar timmert flink aan de weg als maker van dance-muziek en als house-dj.
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BiblioNu geeft tips voor
nieuwe brugklassers
Na de zomervakantie naar de brugklas? Op de website www.
biblionu.nl staan leuke boekentips en andere handige informatie die
voor een komende brugklasser interessant zijn.
Er zijn veel boeken geschreven
over de brugklas, bijvoorbeeld het
boek Ben & Bibi van Ed Sekeris.
Hierin zijn leuke, korte verhalen te
lezen over de belevenissen van twee
brugklasleerlingen. Ook de ’Hoe
overleef ik-boeken’ van Francine
Oomen zijn populair. In deze reeks is
er ook een boek dat over de brugklas
gaat. Deze en nog veel meer titels
zijn te vinden bij BiblioNu. Er staat
ook andere handige informatie op

de site. Een van de dingen die je
bijvoorbeeld moet doen als je naar
de middelbare school gaat, is boeken kaften. Op de site wordt in 14
stappen uitgelegd hoe het kaften van
boeken in zijn werk gaat.
Ook op de sites van Francine
Oomen, Kennisnet en Kidsweek is
leuke en nuttige informatie te vinden
over de brugklas. De links naar deze
sites zijn allemaal te vinden op
www.biblionu.nl

Previews Cambrinusconcerten op groot scherm
Op zondag 22 en 29 augustus en op zondag 5 september vertoont
Stichting Cambrinus Concerten in Horst een voorbeschouwing van wat er
vanaf 12 september op het podium in Cambrinus te zien en te horen is.

Maik Cox is al van jongs af aan met
muziek bezig. Maik Cox: “Toen ik een
jaar of vier was, hadden mijn ouders
een orgel waar ik op zat te pingelen.
Even later kon ik liedjes die ik op de
radio hoorde meespelen. Mijn ouders
vonden het een goed idee om me op pianoles te zetten, maar ik was daar veel
te jong voor en had er helemaal geen
zin in. Vanaf mijn negende ben ik een
klassieke opleiding slagwerk gaan doen.
Dat heb ik tot ik 18 was gedaan bij de
Koninklijke Harmonie van Horst. Mijn
ouders zeiden dat ik naar het conservatorium moest gaan, maar dat zag ik niet
zitten”, vertelt Cox. In plaats van in de
muziek verder te gaan, ging de jonge
Horstenaar in dienst en na een jaar een
sportopleiding aan het CIOS volgen.

Ik was nog niet zo
goed, maar wist dat ik
het kon
Maar ook daar zag hij geen toekomst in. “Toen ik klaar was met het
CIOS was ik al een tijdje bezig met het
plaatjesdraaien. Eerst bij een vriend
thuis die een paar draaitafels had staan.
Hij heeft die passie overgedragen aan
mij.” Maik hoorde van de Rockacademie
in Tilburg, maar was te laat om nog
auditie te doen. Bij de Nederlands Pop
Academie in Utrecht kon hij echter nog
op tijd zijn demo’s insturen en meedoen
met de audities. “Ik was nog helemaal
niet zo goed, maar ik wist wel dat ik
het kon”, vertelt de dj. “Ik had nog niet
genoeg ervaring met het produceren.
Toen heeft onder andere Ron van den
Beuken uit Meterik mij geholpen met
wat platen.” De jonge muziekmaker
werd aangenomen en inmiddels zit
hij in het derde jaar van de opleiding
waar hij zich vooral bezighoudt met
muziekmaken met computers en andere
digitale middelen.
DJ Mickey C, zoals Cox zich presenteert, wacht niet tot hij zijn diploma
heeft voordat hij professioneel met
zijn muziek aan de slag gaat. Hij werkt

mee aan radio- en tv-reclames, werkt
in de studio en is vooral bezig met het
maken van zijn eigen dance-nummers.
Dat doet hij vanuit zijn eigen studio: een
kamer in zijn huis in Horst staat vol met
apparatuur. Een flink computerscherm
dat wordt geflankeerd door luidsprekers,
keyboards en een synthesizers.
Die investeringen beginnen hun
vruchten af te werpen. Sinds vorig jaar
heeft hij een contract bij platenmaatschappij First Class Music, onderdeel
van Talpa. In maart kwam bij dat ’label’
zijn eerste single Let it Go uit die twee
weken in de Dance Top 100 stond.
Inmiddels staat zijn tweede plaat Real
High al zo’n zes weken in diezelfde
dance-hitlijst. Voor dit najaar liggen er
alweer een aantal nieuwe ’tracks’ bij
de platenmaatschappij om te worden
uitgebracht.
Met twee kleine hits loopt Cox
nog niet bepaald binnen. Maik Cox:
“Tracks verkopen is geen vetpot. Ik ben
nog maar een broekie tegenover de
echte mannen waar ik mee meedraai.
Mijn manager van mijn label heeft al
vijfhonderd tracks uitgebracht. Als die
tracks elk jaar blijven verkopen of op
de radio worden gedraaid, dan kun je
spreken van een lekker zakcentje. Maar
wat ik verdien met die twee releases is
minimaal.”
Het echte geld moet binnenkomen
via optredens. Maar de concurrentie in
de Nederlandse dance-scene is groot.
“Ik heb een nummer in de top 10 gehad. Tien jaar geleden had ik daar veel
boekingen aan overgehouden, maar
inmiddels is de Nederlandse housescene zo verzadigd. Elke week komen
er nieuwe producers in de top 100 waar
ik nog nooit van heb gehoord. Het gaat
uiteindelijk om de connecties. Tijdens de
eerste les op de popacademie werd ons
al verteld dat degene met de meeste
vriendjes het gaat maken, en zo werkt
het ook”, aldus de dj.
Die ’vriendjes’ probeert Cox te
maken door zich te onderscheiden van
de andere house-dj’s van Nederland.
“De Nederlandse housescene heeft echt

een eigen geluid. Bliepjeshouse noem ik
dat”, legt Maik Cox uit. “Dat is heel erg
in trek in Nederland, maar zelf vind ik
het verschrikkelijk. Ik probeer iets meer
de internationale sound te zoeken. Ik wil
verder gaan dan alleen Nederland.”
Een van de voorbeelden van Maik
Cox is de Meterikse dj en producer Ron
van den Beuken. Daar gaat Cox volgend
jaar dan ook stage lopen als afsluiting
van zijn opleiding. “Ron is ontzettend
creatief en super muzikaal, daar kan ik
veel van leren. Wat hij doet, wil ik later
ook. Hij werkt voor veel producers en
heeft aanzien in de dance-scene. Daar
wil ik ook heen. Dat mensen naar me
toekomen voor workshops of dat platenmaatschappijen tracks opsturen met de
vraag om ze te verbeteren”, droomt Cox.

Bloemkwekerij

Mts Rutten v.d. Bogaard

Komende zondagmiddagen
is op het podium waar normaal
de concerten plaatsvinden een
voorbeschouwing in beeld en geluid
te zien. Hiermee krijgt het publiek
een idee van de verschillende
acts die in het najaarseizoen bij
Cambrinus gepland staan. De
hele dag door zullen op een groot
scherm opnamen van liveoptredens
van diverse artiesten te zien zijn.
De concerten bij Cambrinus
over de jaren heen zijn zeer

divers met veel uiteenlopende
muziekstijlen. Een beeld daarvan
wordt tijdens de komende
zondagen getoond en er wordt
ook een voorzichtige kijk op het
programma van 2011 gegeven.
Het programmaboekje met
de concertreeks tot het einde van
2010 is in Cambrinus verkrijgbaar.
Het programmaboekje en de
concertpresentaties zijn gratis.
Meer informatie 077 398 30 09 of
www.cambrinusconcerten.nl

Campaign gaat eerste
CD-single uitbrengen
In het voorjaar van 2011 verschijnt de eerste CD-single van de band
Campaign, de winnaar van de Clash of the coverbands public favorite
award 2010.
Na een drukke periode van
concerten op de grote poppodia door
heel Nederland gaan de bandleden
van Campaign enkele weken genieten
van een welverdiende vakantie. Deze
vakantieperiode is echter alweer
gedeeltelijk ingeruimd voor het treffen van voorbereidingen voor de uit
te brengen CD-single. De band heeft
nieuw, eigen materiaal gemaakt dat
de komende tijd verder wordt gefinetuned en daarna wordt opgenomen
met een professionele producer.

Verder lopen er voorbereidingen voor
de bijbehorende videoclip welke
tegelijkertijd met de release van de
single zal worden gelanceerd.
In 2010 groeide de band van
een goede lokale band uit tot een
landelijk bekende rock-coverband.
De band krijgt goede reacties op hun
professionele show hun uitstraling
en vooral de vocale en instrumentale
kwaliteiten. Kijk voor opnamen van
liveoptredens van de band op
www.campaign.hyves.nl

Wij zijn op zoek naar een parttime

MEDEWERKSTER Ruilbeurs in Peelmuseum
die bereid is ons team te
komen versterken.
Kandidaten dienen:
- gemotiveerd te zijn
- ﬂexibel
- zelfstandig te kunnen werken
- enig gevoel voor de agrarische
sector te hebben.

Bij gebleken geschiktheid is een
vaste baan mogelijk.
Voor informatie of sollicitatie:

Swolgensedijk 6a
5962 NR Melderslo
Tel. 077 3986201 / 06 25070273

Op zondag 22 augustus wordt er in het Peelmuseum in America een
ruilbeurs gehouden. Verzamelaars die hun collectie uit willen breiden en
liefhebbers die graag eens snuffelen tussen het meest uiteenlopende
verzamelspul kunnen hier terecht.
Zo’n twintig standhouders zijn
tijdens de ruilbeurs aanwezig met
een grote variatie aan oude en jonge
verzamelobjecten zoals postzegels,
munten, ansichtkaarten, bidprentjes,
sigarenbandjes en balpennen. Er is
ook gelegenheid om gezellig bij te
praten en te genieten van een hapje
en een drankje.

De ruilbeurs wordt van 10.00
tot 13.00 uur gehouden in het
museumgebouw ‘de Kamphut’
aan de Griendtsveenseweg 69 in
America. Toegang: 1 euro.
Voor reservering van een tafel of
informatie: 077 464 16 26. Zie ook
www.stichtingpeelmuseum.nl
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Veertigste Western
Weekend bij Davy Crockett
Komend weekend wordt er een Western Weekend georganiseerd bij schietvereniging Davy Crockett in Meterik.
Dit is een jaarlijks evenement en wordt al voor de veertigste keer georganiseerd door de schietvereniging.

Open Kerkdag Kronenberg
Op zondag 22 augustus wordt
in Kronenberg de jaarlijkse Open
Kerkdag georganiseerd.
De parochiekerk H. Theresia van
het Kind Jezus is dan open van 13.00
tot 17.00 uur.

Op deze dag zal extra aandacht
geschonken worden aan de kerkelijke gewaden. Ook zullen er voldoende deskundige gidsen aanwezig
zijn die u graag het een en ander
over de kerk vertellen.

Sfeermarkt op
zorgboerderij Aardenhof
in Sevenum
Zorgboerderij Aardenhof in
Sevenum organiseert op woensdag
25 augustus van 11.00 tot 17.00 uur
een sfeermarkt. Op deze dag worden
diverse spullen verkocht die door de
bezoekers van de zorgboerderij zelf
zijn gemaakt.

Wat destijds is begonnen als
een kleine wedstrijd met zwartkruitwapens is uitgegroeid tot het Western
Weekend, een van de grootste
wedstrijden van Nederland. Zwartkruitschieten is een vorm van schieten
met replica wapens, maar ook originele wapens komen voor. De replica’s
zijn vaak van wapens uit de tijd van de
Amerikaanse burgeroorlog of daarna.
Tijdens het schieten met deze wapens
ontstaat een flinke rookwolk.
Schietvereniging Davy Crockett bestaat

uit 20 leden die allemaal een groot
deel van hun vrije tijd besteden aan
de club, niet alleen voor en tijdens het
Western Weekend, maar gedurende
het hele jaar. Dit is dan ook een van de
redenen dat het goed gaat met de club.
Er zijn voor het komende Western
Weekend voldoende aanmeldingen en
de vereniging heeft er alles aan gedaan
om het de deelnemers en bezoekers
naar de zin te maken. Op vrijdag, zaterdag en zondag worden de wedstrijden
met zwartkruitwapens gehouden en op

zaterdag en zondag wordt er geduelleerd en kanon geschoten. Net als vorig
jaar is er tijdens het weekend naast
de wedstrijden van alles georganiseerd. Zo is er voor de deelnemers en
bezoekers op zondagWestern Early
Morning Shopping ofwel Frühshoppen.
Op vrijdag- en zaterdagavond en op
zondagmiddag is er livemuziek.
Iedereen is welkom tijdens het
Western Weekend op 20, 21 of 22
augustus aan de Bergsteeg 20 in
Meterik. De toegang is gratis.

Belangstellenden voor deze
sfeermarkt zijn welkom op de zorgboerderij die ligt aan Frankrijkweg
20 in Sevenum. Met de opbrengst
van de markt worden uitstapjes
voor bezoekers van de zorgboerderij
gerealiseerd.

Zomerse 50 op
Streekomroep Reindonk
Op 21 augustus zendt Radio Reindonk de Zomerse 50 uit, de hitlijst
met de vijftig populairste zomerhits allertijden. Tussen 14.00 en 18.00
uur is te horen hoe de Zomerse 50 van 2010 eruit ziet. Aan het einde van
de uitzending wordt de nieuwe nummer 1 bekend gemaakt.
Vorig jaar stonden Damaru en
Jan Smit bovenaan met Mi Rowsu
(Tuintje in mijn hart), het nummer
Summer of ’69 van Bryan Adams
stond op twee en La Camisa Negra
van Juanes op drie.
De jaarlijkse Zomerse 50 is uitgegroeid tot een radio-evenement
met 150 omroepen die de hitlijst
uitzenden in Nederland en België.
“We vieren het 10-jarig jubileum dit

jaar,” vertelt initiatiefnemer Martijn
de Lange van TV Enschede FM.
“De Zomerse 50 is uitgegroeid tot
de meest toonaangevende hitlijst
met zomerhits. Het is elke zomer
weer een hitlijst met zonnige,
opgewekte zomerplaten. Wie wordt
daar nou niet blij van?”
Kijk voor meer informatie
over de Zomerse 50 op
www.zomerse50.nl

Activiteiten KBO America
De KBO, afdeling America organiseert op 25 augustus een dagtocht
naar Königswinter in Duitsland. Het vertrek is om 08.00 uur vanaf het
kerkplein in America. Verwacht wordt rond 21.00 uur weer terug te zijn.
De dagtocht begint met een
gezellige busreis, verder wordt er een
mooie boottocht gemaakt en is er een
wijnproeverij. Daarnaast is er ook nog
wat tijd ter vrije besteding. De kosten
voor deze dagtocht bedragen 53,50
euro per persoon. Er zijn nog twee
plaatsen vrij in de bus. Wilt u nog
mee? Neem dan contact op met Piet
Swinkels, telefoon 077 464 18 40.
In het jaarprogramma stond

een wandeling door de Mariapeel
genoemd op 1 september. Deze wandeling gaat niet door.
Het geplande bezoek aan een
agrarisch bedrijf of tuinbedrijf is niet
op woensdag 29 september, maar op
woensdag 22 september. We gaan
naar Boerderij Peelzicht in Heusden.
Meer informatie en een aanmeldingsformulier worden deze maand
verstuurd.

Houtskooltekeningen in
Museum De Locht
Op zondag 22 augustus wordt in Museum De Locht een demonstratie
houtskooltekenen gegeven door Hein Aldenhoven. Er zijn tevens diverse
houtskooltekeningen van Hein Aldenhoven te bekijken.
Tekenen met houtskool is een
aparte techniek en levert bijzondere
effecten op. Naast de demonstratie houtskooltekenen zijn er
verschillende andere activiteiten op
zondag. Kinderen kunnen ’s middags schilderen op panelen en in de
smederij demonstreren smeden (en
hun leerlingen) hun vaardigheid en

week 33 opruimingsfinalehorst

creativiteit in het maken van hun
siersmeedwerk.
Het museum is dagelijks
geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Groepen kunnen op afspraak ook op
andere tijden terecht.
De demonstraties en speciale
activiteiten beginnen op zondag om
13.00 uur.
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Ingezonden brief

Horsternaar gaat terug naar rampgebied

Kinderen die zich opwarmen bij extreem weer
Bij de Indiase stad Leh zijn honderden mensen om het leven gekomen.
Velen worden nog vermist in het door regen en overstromingen geteisterde noorden van India. Leh ligt in de provincie Ladakh, in de Indiase
deelstaat Kasmir, waar midden in de nacht een verwoestende muur van
water en zand de stad binnen drong en voor een groot deel verwoeste.

Fruitbedrijf Cremers
Langstraat 32, 5863 BG Blitterswijck
Tel.: 0478-531290
Tel.winkel: 0478-531201
Fruit van eigen boerderij.
Milieubewust geteeld (M.B.T.) Fruit!

Wij beginnen op zaterdag 21 augustus
met de verkoop van appels.
OOK VERKOOP VAN GROENTE /
AARDAPPELEN / EIEREN / VRUCHTENSAP
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag
zaterdag
zondag en maandag
middagpauze op zaterdag:

van 15.00 tot 18.00 uur
van 10.00 tot 16.00 uur
gesloten
van 12.00 tot 13.00 uur

GEVRAAGD MEDEWERKERS VOOR OOGSTEN VAN FRUIT!!
(OOK HALVE DAGEN MOGELIJK).
BEL.: 0478-531290!!!

Juist deze plek staat centraal in al
mijn motorreizen naar Ladakh. Hier vertoeven ook veel Tibetanen in vluchtelingendorpen. Leh, het bruisende stadje
met al zijn winkels en restaurantjes,
waar de gevolgen nu desastreus zijn.
Hier wonen vrienden van mij, hier zitten veel mensen die ik graag mag. Ik
heb dagen achter de laptop gezeten, op
internet gezocht naar informatie over
de ramp, vooral via Youtube. Via sms
en mail probeerde ik de eerste dagen
tevergeefs contact met hun te krijgen.
Ik voelde mij klote, wilde het liefst
meteen daar naartoe.
De verhalen over de ramp zijn
verschrikkelijk. Sarah, een van de
gestrande toeristen in het gebied, vertelt: “Uren heb ik met zand en stenen
gesjouwd samen met vele anderen, in
de hoop overlevenden te vinden. Maar
in de trucks die achter me langs reden,
zag ik alleen maar doden lichamen.”
Eindelijk kreeg ik maandagmorgen
een bericht van mijn vrienden uit Leh,
iedereen was veilig! Ik was dan ook erg
opgelucht, toch voel ik mij verslagen.
Heel graag wil ik deze mensen helpen,

maar dat kan ik niet alleen. Er gaat
op korte termijn een konvooi naar het
getroffen gebied. Dat wordt georganiseerd door vrienden van mij, Astrid
en Kuram, ons agentschap in Manali,
van waaruit de reizen naar Leh worden georganiseerd. Met dit konvooi
gaan ook mensen uit Nederland
mee, samen kunnen wij dit konvooi
ondersteunen.
Dit kan door een donatie te geven
waar wij dan o.a. medicijnen, dekens
en matrassen van kunnen kopen,
welke dan goed georganiseerd,
met het konvooi mee gaan naar het
getroffen gebied. Eind oktober ga ik
dan terug naar deze plek om te kijken
waar er nog directe hulp noodzakelijk
is. Neem dan veel groenten-zaden
mee, wat goed is voor de nazorg. Van
deze reis ga ik een dagboek bijhouden welke je dan via mijn site www.
djeedjee.eu kunt volgen.
Doe je met mij mee? Stort
op Rabobank rekeningnummer
10.25.14.534 t.n.v. Jan Janssen, o.v.v.
Hulp Leh. Bedankt alvast!
Jan Janssen

Ziet uw kind wel goed?
Het is mogelijk...
- dat kinderen klachten verbergen,
- dat ouders en leerkracht
afwijkend zicht niet opmerken,
- dat onvoldoende zicht
de schoolprestaties nadelig
beïnvloedt,
- en dat in een dergelijke situatie
kinderen niet weten wat
een normaal zicht is.

Laat de ogen
onderzoeken
en verdien
een gratis ijsje!

Bespreking Poll week 31

Het is geldverspilling dat het woonzorgcomplex Mikado in Horst
al na vijftien jaar gesloopt wordt
Ruim 90% van de stemmers op onze poll vindt dat het geldverspilling om
het woonzorgcomlex Mikado na vijftien jaar al te slopen. Het besluit tot sloop
is genomen door de zorgorganisatie Dichterbij. Er zijn in het afgelopen jaar wel
alternatieven overwogen om het complex een andere bestemming te geven,
maar volgens de organisatie bleken deze alternatieven bleken niet haalbaar.

Uit een reactie van een van de stemmers, Marc uit Horst, blijkt dat hier toch
enige twijfel over bestaat: “Het is te gek voor woorden om zo’n gebouw te
slopen, is er dan geen enkele andere mogelijkheid om hier invulling aan te
geven? Mij lijkt het een mooi gebouw om er een jeugdherberg te realiseren in
samenwerking met de overkoepelende organisatie van Stayokay Hostels.”

In iedere kern van Horst aan de Maas
dient een reguliere busdienst te zijn
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

De Dorpsraad van Melderslo wil het bushokje op de hoek Vlasvenstraat en
Massenweg in de verkoop doen. Er wordt nauwelijks gebruik gemaakt van het
bushokje dat onderdeel uitmaakt van belbuslijn 63 die loopt van Lottum naar
Meterik via Horst. Als mensen willen reizen met de belbus dan moet minimaal
een uur van te voren moet gereserveerd worden. Dit wordt over het algemeen
als een drempel ervaren, waardoor minder van deze vorm van openbaar vervoer

gebruik gemaakt wordt. Is de oplossing hiervoor dan het opheffen van belbuslijn? Een algemeen geldende mening is dat openbaar vervoer een basisvoorziening is, waarvan iedereen gebruik moet kunnen maken. Wellicht is het opnieuw
instellen van een lijndienst, waarbij een bus in een vaste, regelmatige dienst
rijdt, een betere oplossing. Wat vindt u, dient er in elke kern in Horst aan de
Maast een lijndienst te zijn?

Uitslag vorige week (week 32) > De bouwvak moet worden afgeschaft > eens 71% oneens 29%

Cactus
Column
Mikado
De fraaie Japanse operette
van Gilbert en Sullivan, de
Mikado, wordt in Horst aan de
Maas waarschijnlijk nooit
opgevoerd. Immers, het
gebouw met die naam wordt
gesloten en misschien
afgebroken. Politici spreken in
zulke gevallen van kapitaalvernietiging. Kapitaal dat hoe
dan ook gemeenschapsgeld is
of is geweest. Dat een groot
aantal mensen daarom
verontwaardigd is over dit
besluit is alleszins te begrijpen.
De dorpen puilen letterlijk uit
van verenigingen of clubjes die
van de Mikado gebruik zouden
willen en kunnen maken. Is er
bijvoorbeeld al een dam- en/
of schaakvereniging? Moeten
buurtverenigingen niet een
paar maal per jaar vergaderen?
Kan er bijvoorbeeld geen
kanariepietjesclubje worden
opgericht? Zomaar een paar
voorbeelden die aangeven dat
een gemeenschapshuis heus
wel recht van bestaan heeft.
Het gebruik kan altijd in goed
overleg onderling worden
geregeld. De gemeente
organiseert, delibereert en
zegt hoe of het moet maar
over de sluiting van een
prachtig ogend gebouw is
kennelijk niet voldoende
nagedacht. Zelfs van de
bekende plannenmakers Jan N.
en Gerrit D. hebben we nog
niets gehoord. Wellicht ligt de
Mikado te ver van het centrum
af. En weer nieuwe huizen
bouwen op de Mikado-grond?
Het zou in dit verband goed
zijn als er eens een onderzoek
werd ingesteld naar de
behoefte van wéér een
appartementengebouw of
gewone huizen. Er staat zeer
veel woonruimte, hoog- of
laagbouw langdurig leeg en
met de huidige economische
crisis zal dit probleem nog lang
niet worden opgelost. Het
Cuppenpedje-complex zal ook
nog voor de nodige hoofdbrekens zorgen c.q. de
bevolking indirect geld kosten.
En kan het Afhang-project nog
niet een tijdje worden uitgesteld? Behalve de bloemen
uitdelende wethouder Leon
Litjens moeten ook gewone
raadsleden zich eens met de
woningproblematiek bezighouden. Als ze dat tenminste
mogen van de wethouder!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Voetballer Sjors Verdellen
voor vier jaar naar MVV
De 28- jarige voetballer Sjors Verdellen uit Lottum heeft een contract voor vier jaar getekend bij de
Maastrichtse voetbalclub MVV. De nu in Horst woonachtige verdediger heeft in het contract met MVV een optie
laten opnemen waarbij hij na één en twee jaar de mogelijkheid heeft om te vertrekken. In principe loopt het
contract tot 1 augustus 2014.

DEZE WEEK EN VOLGENDE WEEK

DIVERSE AANBIEDINGEN
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www.rijstweewielers.nl

Herstraat 1a, 5961 GG Horst tel. 077 - 397 07 66

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

Proef ook onze specialiteiten
en huisgemaakte pasta’s

Sjors en Silja geloven in MVV
MVV komt uit in de Jupiler League,
de vroegere Eerste Divisie.
De Maastrichtse club kreeg aan het
begin van de nieuwe competitie zeven
punten in mindering gebracht
vanwege een te late afdracht aan het
CFK pensioenfonds. Ook had de club de
begroting voor het nieuwe seizoen
niet tijdig ingeleverd bij de KNVB.
Verdellen werd vorige week woensdag
medisch gekeurd en volgde daags
erna zijn eerste training bij MVV.
Weer een dag later speelde hij als
invaller zijn eerste minuten voor de
Maastrichtse club tegen Volendam.
De wedstrijd eindigde in een gelijkspel. De Lottummer speelde bijna
twintig jaar bij VVV-Venlo en stond bij
284 wedstrijden van het eerste elftal
op de groene mat.

MVV was op zoek
naar ervaring
binnen de ploeg en
die heb ik
De ondertekening van het contract
door MVV en Verdellen betekent veel
voor de Lottummer. “Ik kan nog prima
enkele jaartjes meedraaien bij MVV.
De club heeft een vervelende periode
achter de rug en was op zoek naar een
routine binnen de club. De hele organisatie binnen de Maastrichtse club is
vernieuwd en ik heb goede gesprekken gehad met het bestuur. Natuurlijk
is het jammer dat we met een negatief
puntensaldo aan de competitie moeten
beginnen, een erfenis, die we als
team het liefst zo snel mogelijk willen
wegwerken”, aldus Verdellen.

Met de eerste trainingen van
MVV in de benen, blikt de verdediger
tevreden terug. “Het trainen ging
prima al heb ik wel wat achterstand
opgelopen. De huidige selectie van
MVV traint al langer en de jongens
kennen elkaar. Ik moet nog een
beetje wennen maar ik ben van
nature iemand die zich snel weet
aan te passen. Ik kan bogen op een
jarenlange voetbalervaring en dat
komt mij en MVV nu goed van pas”,
aldus de voetballer.
De voetballer beseft zich terdege
dat de competitie niet gemakkelijk
zal worden. “Toch geloof ik heilig
in de aanpak van MVV. De club
begint in feite helemaal opnieuw
vanaf de grond. Er worden geen
hoge salarissen uitgekeerd maar
er wordt begeleiding geboden op
maatschappelijk vlak voor sommige
spelers. Dat spreekt mij enorm
aan. Ik train op maandag, dinsdag,
woensdag en donderdagochtend.
Vrijdags spelen we wedstrijden
en op zaterdagmorgen trainen we
weer. MVV kijkt nu of ik ’s middags
bij een van de sponsoren terecht
kan ter voorbereiding op de periode
na mijn voetbalcarrière. Eigenlijk
ben ik dus een semiprofessional. ‘s
Morgens trainen, ’s middags werken
en dan weer naar Horst rijden zal
best intensief zijn. Maar dat heb ik er
graag voor over”, laat de voetballer
weten.

Mijn vriendin steunt
me altijd, dus ook nu
ik voor MVV kies

Sjors Verdellen weet zich gesteund door zijn vriendin Silja. “Zij
staat helemaal achter mijn besluit
om bij MVV aan de bak te gaan. Zij
vindt dat ik de kans die ik krijg van
de Maastrichtse club moet nemen.
Natuurlijk is het vervelend dat zij nu
wat vaker alleen thuis is maar er is
ook nog een leven na het voetballen”,
aldus Verdellen.

Er is ook nog
een leven
na de voetballerij

Reserveren gewenst

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

La Rondine - Meterikseweg 84 - Horst

Al meer dan 15 jaar een begrip in de regio!

Tot slot nog even de vraag waar
VVV-Venlo en MVV aan het einde van
de competitie terug te vinden zijn
op de ranglijst. Sjors: “VVV krijgt het
moeilijk maar ik denk wel dat ze in de
Eredivisie blijven. Ik schat dat ze op een
veertiende plek eindigen maar het zal
zwaar en spannend worden voor Venlo.

Wij zijn gesloten van 23 t/m 27 augustus
Horsterweg 17, 5975 NA Sevenum . Telefoon 077-4671350 . Telefax 077-4673825

We zullen moeten
knokken voor elk
punt om in de Jupiler
League te blijven
MVV heeft eveneens geen
gemakkelijk seizoen voor de boeg.
We zijn dan weliswaar koploper qua
het maashotel
minpunten maar we blijven in de
Cuisine de la Meuse
het maashotel
Jupiler League. Ons doel is het behalen
de de
la Meuse
De herfst doet de bomen en struikenCuisine
kleuren,
kachel kan weer aan. Ook dit seizoen kent
van een periodetitel die recht geeft op
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
deelname aan de nacompetitie met
met een
winterskleuren,
garnituur. de
Ookkachel
de wijnen
van smaak
diep rood enWat
vol, uit
Spanje
en Italië,
rijk assortiment
vult onzeofwijnkaart.
te Frankrijk,
denken van
fazant
meteenouderwetse
zuurkool
een heerlijk stuk
als inzet een plek in de Eredivisie. We zijn hoogtepunten.
Laat u culinair verwennen!
hebben niets te verliezen, we kunnen hertegebraad met een vroeg winters garnituur. Ook de wijnen veranderen van smaak en kleur:
diep rood en vol, Veerweg
uit Frankrijk,
Spanje
en Italië, een rijk assortiment vult onze wijnkaart.
9-11 5872 AE Broekhuizen (Gemeente Horst aan de Maas)
alleen maar winnen”, besluit de
Laat
culinair
verwennen!
telefoon +31 (0)77 463 21 14 telefax
+31 u
(0)77
463 28 67
info@hetmaashotel.nl www.hetmaashotel.nl
sympathieke voetballer het interview.

‘genieten aan de Maas’

Veerweg 9-11 5872 AE Broekhuizen (Gemeente Horst aan de Maas)
telefoon +31 (0)77 463 21 14 telefax +31 (0)77 463 28 67 info@hetmaashotel.nl www.hetmaashotel.nl
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Aniek Poels tweede in
Grote Prijs CSI Valkenswaard
Aniek Poels is afgelopen
weekend tweede geworden in de
Grote Prijs van CSI Valkenswaard.
Ze ging een tijdje aan de leiding
met haar paard Asteria 2, maar
uiteindelijk troefde de Duitser Daniël
Deusser, haar net af. Hij reed op de

hengst Hooligan de Rosyl en was de
snelste van tien barragekandidaten.
Bovendien reed hij foutloos.
In totaal gingen zes
barragekandidaten foutloos over de
finish. De Fransman Patrick Delaveau
werd derde met Ornella Mail, gevolgd

door de Nederlanders Eric van der
Vleuten met AD Tomboy en Suzanne
Tepper met Alwin Z.
De Grote Prijs was een thuiswedstrijd voor de winnaar. Deusser
is namelijk stalruiter van Stal Tops in
Valkenswaard.

TOP D toernooi Grubbenvorst

Ook voetbaltoppers
zijn klein begonnen

Limburgse Kampioenschappen voor pony´s en paarden

Goede resultaten voor ruiters
uit Horst aan de Maas
Afgelopen weekend werden in Well de Limburgse Kampioenschappen voor pony´s en paarden georganiseerd.
De Stichting Limburgse Kampioenschappen Paardensport Maasduinen had in een korte tijd een mooie,
kampioenswaardige wedstrijd weten te organiseren. Tijdens dit weekend lieten de combinaties uit Horst aan de
Maas zich van hun beste kant zien.

Jeugdig voetbaltalent
in actie tijdens een eerder TOP D toernooi in Grubbenvorst
In het tweede weekend van september, op 11 en 12 september,
vindt in Grubbenvorst het voetbal TOP D toernooi plaats. Spelers tot 13 jaar
van clubs uit binnen- en buitenland nemen aan het toernooi deel.
De wedstrijden worden gespeeld op de sportvelden van GFC’33 in
Grubbenvorst. Het is het veertiende TOP D toernooi dat in het aspergedorp
wordt gehouden.

Kathelijne Maessen met Anastacia T van Ruiterclub Wittenhorst
Het weekend begon op zaterdag
met de ponyruiters. Er werd
’s morgens begonnen met de
individuele dressuur, het springen en
de afdelingsdressuur. ’s Middags werd
bekend gemaakt welke verenigingen
zich Limburgs Kampioen mochten noemen bij de afdelingsdressuur en dat
waren twee verenigingen uit Horst aan
de Maas. Bij de zestallen BCDE klasse
Licht ging het kampioenschap naar
Rijdt met Beleid uit Meerlo. Bij de viertallen BCDE klasse Licht werd Ponyclub
St. Joris uit Meterik kampioen.
Later op de dag werden de
individuele kampioenen van de
dressuur bekend gemaakt en ook
daarbij waren drie kampioenen uit
de gemeente Horst aan de Maas: In
de dressuur A-B werd Eef Baeten met
Evita van Die Sevenrijders uit Sevenum
Limburgs Kampioen, in de klasse AB-L1
werd Maud Hoeymakers met Manja,
ook van Die Sevenrijders kampioen en
in de klass E L1 werd Myrthe Veldink
met Ulrika Limburgs Kampioen, zij is
lid van de vereniging Rijdt met Beleid
uit Meerlo.
Verder waren er bij de individuele
dressuur nog heel veel individuele
prijswinnaars en reservekampioenen

uit de gemeente Horst aan de Maas.
Bij het springen lukte het helaas
geen enkele ponyruiter uit Horst aan
de Maas om Limburgs Kampioen te
worden. In het springen DE klasse
Midden ging wel het reservekampioenschap naar Fleur van Lier met Happy
van Die Sevenrijders uit Sevenum.
Ook bij het springen waren er nog
verscheidene combinaties die wel
tot de prijswinnaars behoorden. Alle
uitslagen zijn te vinden op de website
www.startlijsten.nl
Op zondag was het de beurt aan
de paarden. In het springen Licht zette
Kathelijne Maessen met Anastacia
Tvan Ruiterclub Wittenhorst de snelste
foutloze ronde neer en werd zo
Limburgs Kampioen. Omstreeks 14.00
uur werd bekend gemaakt welke
combinaties mochten afkampen en
daar waren drie combinaties van
Ruiterclub Wittenhorst bij: Lilian
Reijnders met Leopold in de klasse
L2, Diana Verheijen met Rockstar en
Lena Erlandsen met Hokus Pokus in de
klasse L1. Verder mocht Fieke Houwen
met Miss Loxley van Rijdt met Beleid
uit Meerlo terugkomen voor de kür op
muziek in de klasse Z2. In de klasse
L2 kwam Suzanne Allaart met Zorbijn

van de Pijts uit Grubbenvorst ook in
aanmerking voor het afkampen. Bij de
viertallen klasse Licht greep het viertal
van De Pijts uit Grubbenvorst met één
punt net naast de titel en werd zo
reservekampioen.
Ondanks goede prestaties mocht
helaas niemand van de afkampers
uit Horst aan de Maas zich kampioen
noemen. Wel werd Fieke Houwen
met Miss Loxley van Rijdt met
Beleid uit Sevenum in de klasse Z2
reservekampioen. Ook Ruiterclub
Wittenhorst nam een reservekampioen
mee naar huis: Lilian Reijnders-van
de Pas werd met Leopold tweede in
de klasse L2. Verder werd Suzanne
Allaart met Zorbijn van De Pijts uit
Grubbenvorst vierde in de klasse
L2. In de klasse L1 werd Diana
Verheijen-Wijers met Rockstar derde
en Lena Erlandsen met Hokus Pokus
vierde, beide rijdend voor Ruiterclub
Wittenhorst uit Horst. Bij het springen
was er nog het reservekampioenschap
voor Niels Tacken met Upper Lake van
St. Joris uit Meterik.
Verder werden er individueel nog
vele prijzen behaald door Horst aan de
Maas-combinaties, deze uitslagen zijn
te vinden op www.startlijsten.nl

Er nemen twaalf teams deel
aan het toernooi waarvan vijf uit
Nederland, vijf uit Duitsland, een uit
Polen en een club uit Roemenië. De
clubs die deelnemen zijn: AZ Alkmaar,
PSV, Ajax, Feyenoord, FC Twente,
Bayer ’04 Leverkusen, Schalke ’04,
Borussia Dortmund, VfB Stuttgart,
Herta BSC, Legia Warschau en
Academia Gheorghe Hagi.
Veel ogen zijn gericht op het
Poolse Legia Warschau, niet in de
laatste plaats vanwege de vele Poolse
arbeiders die in onze regio zijn gehuisvest. De Poolse club heeft al jaren

een prima jeugdopleiding. Sportpark
d’n Haspel zal dan ook grotendeels
omzoomd worden door de aanhangers van Legia Warschau. Datzelfde
geldt voor Academia Gheorghe Hagi.
Om alle jeugdspelers onder te
brengen is de organisatie van het TOP
D toernooi nog op zoek naar gezinnen
in Grubbenvorst die één of meerder
spelers enkele dagen onderdak willen
geven. Hierdoor kunnen de kosten
voor de organisatie gedrukt worden.
Wie nog een plekje vrij heeft en als
gastgezin wil fungeren kan zich aanmelden via de site www.topd.nl

nopruiming
nopruiming
shop voor bijna nop!

shop voor bijna nop!
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IntratuinVenray
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Intratuin
0478-588585.Vrijdag
Vrijdagkoopavond.
koopavond.www.intratuin.nl
www.intratuin.nl
0478-588585.
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Boers vierde op NJK
Tennisser Floris Boers uit
Grubbenvorst is vierde geworden
op de Nationale Jeugd Kampioenschappen in Hillegom. In de leeftijdsklasse onder de zestien jaar won
Boers zijn eerste paar wedstrijden,
maar in de halve finale moest hij zijn

meerdere erkennen in Niels Lootsma.
Ook de troostfinale verloor de
jonge Grubbenvorstenaar, ditmaal na
een tiebreak in de derde set tegen
Jan-Willem Feilzer.
Boers was als derde geplaatst
voor het toernooi.

Handboogschutter Bas Tonnaer

Het kan altijd beter
Handboogschieten is een mentale sport. Kracht, maar vooral opperste concentratie zijn nodig om midden in de
roos te schieten. Bas Tonnaer traint zo’n 15 uur per week op het perfecte schot. En hoewel de Grubbenvorstenaar
inmiddels bij de Europese top hoort, is dat voor hem nog niet genoeg.

IVO wint
Maasdorpencup
IVO uit Velden heeft de 21ste editie van de Maasdorpencup
gewonnen. Het toernooi werd
georganiseerd door SVEB uit
Broekhuizenvorst. Er waren acht
teams die mee deden aan het toernooi. Namens de gemeente Horst
aan de Maas waren er drie clubs
vertegenwoordigd.
Het toernooi wordt elk jaar georganiseerd door een van de deelnemende teams. Voor de clubs is het
een voorbereiding op de start van de
competitie.
SVEB was vorig jaar de winnaar
van het toernooi, maar eindigde dit
jaar op een zevende plaats. GFC’33
uit Grubbenvorst eindigde op de
achtste en dus laatste plaats.

SV Lottum eindigde op een derde
plaats en was hiermee de beste van
de drie clubs uit de gemeente.
Het toernooi was voor een speler
van DEV-Arcen geen beste voorbereiding. In de eerste wedstrijd kwam hij
ongelukkig in botsing met de tegenstander en brak hierbij zijn been. Hij
werd per ambulance vervoerd naar
het ziekenhuis.
Uitslag van het toernooi:
1. IVO (Velden)
2. DEV-Arcen
3. EWC ’46 (Well)
4. SV Lottum
5. Resia (Wellerlooi)
6. RKDSO (Lomm)
7. SVEB (Broekhuizenvorst)
8. GFC ’33 (Grubbenvorst)

zoekt een Koerier m/v
Vercoulen Express
is gevestigd in
Grubbenvorst.
Van hieruit
verzorgen wij 24/7
het transport voor
diverse Nationals
en Multinationals
door geheel Europa.
Uiteraard verzorgen
wij ook het transport voor kleinere
bedrijven
in de regio.
De transporten
bestaan uit:
- document-, pakketen palletvervoer
- spoedleveringen
- distributieroutes

De baan
Je taak bestaat uit het orderpicken en vervoeren van goederen voor onze klanten. Je bent
het visitekaartje van onze klanten. Het betreft
een parttime aanstelling van ± 20 uur per week
(dagen en uren in overleg). De werktijden zijn
zowel overdag als ’s nachts.
Jij
Jij hebt relevante werkervaring in soortgelijke functie en je bent minimaal 2 jaar in het
bezit van het rijbewijs B. Je bent gemotiveerd,
zelfstandig en representatief. Daarnaast ben
je fysiek in staat zwaardere goederen te tillen.
Tevens beheers je de Nederlandse, Engelse én
Duitse taal goed en is je rekenvaardigheid en
topografische kennis voldoende.
Wij
Wij bieden jou een uitdagende functie binnen
een kleine organisatie. Grote zelfstandigheid en
naast een goed salaris een prettige werksfeer.
Contact
Stuur je sollicitatie voorzien van CV voor
6 september naar Vercoulen Express,
De Plaggenhouwer 3, 5971 LB Grubbenvorst.
Mailen kan ook: info@vercoulenexpress.nl
Voor vragen kun je contact opnemen met
Vera Vercoulen, tel nr.: 06 464 26 550

NATIVE RAKU

Was en Strijkservice
Horst aan de Maas

5 SEPTEMBER

Wassen/drogen/vouwen
 2,00 per kilo,
strijken per stuksprijs

Workshops Keramiek
en Raku stoken

OPEN DAG
11.00-16.00 uur

- open atelier
- demonstraties Raku stoken
- expositie
Marian Huberts-Joosten
Tienrayseweg 8 Horst 077-3986693

Voor particulieren
en bedrijven!
Bel voor meer informatie:
06-23 99 77 30 of mail naar
was-strijkservice@hotmail.com

“Ik ben niet gauw tevreden over
een wedstrijd”, bekent Bas Tonnaer.
Als handboogschutter is de 20-jarige
Grubbenvorstenaar erg kritisch op
zichzelf. “Ik denk zelfs dat ik nog nooit
helemaal tevreden ben geweest over
een wedstrijd. Ik heb een Nederlands
record geschoten. Maar ik begon die
wedstrijd slecht en eindigde ook niet
goed. Ik zat dan wel elf punten boven
het oude record, maar het is nog niet
het dak. Het kan altijd beter”, aldus
Tonnaer. Net als bijvoorbeeld bij darten geldt ook bij handboogschieten
dat de grootste tegenstander meestal
de speler zelf is.

De pijl gaat
300 kilometer per
uur
Handboogschieten is niet simpel
een kwestie van een pijl, een boog
en je best doen om die pijl in de roos
te schieten. Ten eerste zijn er al vier
verschillende disciplines. Er is het
indoor schieten met een pijl op een
doel op 25 meter afstand. Volgens
Tonnaer is dit de afstand voor de
recreanten. De tweede afstand die
indoor wordt geschoten is telkens met
drie pijlen op 18 meter. Buiten zijn
er de zogenaamde Fita-wedstrijden,
waarbij met telkens 36 pijlen op doelen op 90, 70, 50 en 30 meter wordt
geschoten. Als laatste zijn er nog de
veldwedstrijden, waarbij de schutters
in het bos op verschillende doelen
op steeds wisselende afstanden
moeten schieten. En dan zijn er nog
verschillende typen bogen. De meest
bekende is de recurve. Met deze boog
wordt ook op de Olympische spelen
geschoten. Bas Tonnaer schiet echter
met een compound-boog. Deze ziet

er een stuk ingewikkelder uit, onder
andere door de speciale wieltjes
waar de pees overheen loopt.“Als
je ze langs elkaar houdt, vind ik de
compound veel ruiger dan de recurve.
In het begin trekt deze boog heel
zwaar, want je moet de pees over
een dood punt heentrekken. Als je
hem loslaat, staat er zo veel spanning
op de boog dat mijn pijl een kleine
300 kilometer per uur gaat”, aldus de
Grubbenvorstenaar.
Bas Tonnaer begon op zijn tiende
met handboogschieten. Zijn vader
nam Bas, zijn twee broers en zijn zus
mee naar vereniging Ons Genoegen
in Ysselsteyn, een van de beste handboogverenigingen van Nederland.
Hij speelde er jeugdwedstrijden in
de omgeving van Horst en Venray en
trainde in een apart groepje met oudolympiaganger Ron van der Hoff toen
Tonnaer het idee opvatte om een stap
verder te gaan. “Ik zag op internet
de limieten voor het wereldkampioenschap en vroeg mijn trainers of
die voor mij te halen zouden zijn”,
vertelt de jonge boogschutter. Trainer
Van der Hoff zag wel kansen voor
Tonnaer, die daarna mee ging doen
met wedstrijden om zich in de kijker
van de bondscoach te spelen. Met
succes. “Op de helft van de wedstrijden mocht ik al meetrainen met Jong
Oranje en werd ik vrij snel uitgenodigd voor de eerste interland, een
juniorcup in Duitsland. Bij de tweede
wedstrijd in Praag had ik de limieten
voor de wereldkampioenschappen in
Mexico al gehaald”, aldus Tonnaer.

Ik was gewoon beter,
en hij wist het ook
De indoorcompetitie speelt
Tonnaer mee met de senioren. De

leeftijdsgrens voor de Fita-wedstrijden ligt echter bij 21 jaar, waardoor
Tonnaer dit jaar nog met de junioren
mocht meedoen. “Het Europees kampioenschap van vorige maand heb ik
goed geschoten”, zegt de boogschutter. “In de open ronde behaalde ik de
tweede score, waardoor ik wel durf
te zeggen dat ik bij de top van Europa
hoor. In de finaleronde maakte ik echter een fout die ik probeer af te leren,
waardoor ik de wedstrijd verloor. Daar
was ik pissig over. Ik was gewoon beter dan de ander en dat wist hij ook,
maar in de finaleronde mag je nou
eenmaal geen fouten maken.”

Weer terug
aan de top
Zijn deelname aan Jong Oranje
en goede prestaties bij wedstrijden
hebben Bas Tonnaer inmiddels ook
wat sponsors opgeleverd. Een daarvan
is Elzinga Archery uit Almere, de
handboogwinkel van Peter Elzinga.
Deze wereldtopper is tevens trainer
en coach van Tonnaer. “Vorig jaar zat
ik in een dip. Mijn scores waren niet
goed, maar hij heeft me weer uit
die dip gehaald. Ik heb het echt aan
hem te danken dat ik weer terug ben
aan de top, want ik heb nog nooit
zo goed geschoten als nu”, aldus de
schutter uit Grubbenvorst. De meeste
trainingsuren maakt Tonnaer nog
gewoon bij zijn club in Ysselsteyn.
De afstand Grubbenvorst-Almere is
te groot om dagelijks met Elzinga te
kunnen trainen. “Ik probeer om eens
in de twee weken naar Almere te
gaan om samen te trainen. Het is een
wisselwerking. Ik word steeds beter
van hem, maar hoe dichter ik in zijn
buurt kom, hoe scherper hij wordt om
me voor te blijven.”
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

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

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

America

Ruilbeurs in Peelmuseum
zo 22 augustus
Organisatie:
Stichting Peelmuseum
Locatie: Peelmuseum

Broekhuizen

zo 22 augustus
Organisatie:
Parochie H. Theresia
Locatie:
parochiekerk H. Theresia

Melderslo

Melderslose Kennedymars
vr 20 t/m zo 22 augustus
Locatie: in en rond centrum
Melderslo
Organisatie: MKM Melderslo

Kerkdiensten
America
zondag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

zaterdag

Heilige mis

vr 20 augustus 18.30 uur
Organisatie: Muziekvereniging
Eendracht
Locatie: Feesttent bij de kerk

zondag

Zomerbraderie

MTB-Streetrace

Horst (Lambertus)

do 19 augustus
Locatie: centrum Horst

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Heilige mis

zondag

Heilige mis

Cambrinusconcerten
op groot scherm
zo 22 augustus
Organisatie: Cambrinus
Locatie: Cambrinus

Demonstratie
houtskooltekenen

Restaurantweek in Horst
aan de Maas

zo 22 augustus
Organisatie: De Locht
Locatie: De Locht

Horst (Norbertus)

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

ma 23 t/m ma 30 augustus
Locatie: Blok 10 en Parkhotel

Sevenum

Kronenberg

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Kronenberg
Zomerfeest

do 19 t/m zo 22 augustus
Organisatie: Zomerfeest
Kronenberg
Locatie: feestterrein Meerweg

Restaurantweek in Horst
aan de Maas
ma 23 t/m ma 30 augustus
Locatie: Horacacentrum
Sevewaeg

Spoedgevallendienst
20 t/m 26 augustus
Tandarts Beurskens
Gebr. v. Doornelaan 3, Horst
T 077 398 62 27

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

Zomer bij Allura Beauty&Spa!
Schoonheids en spa-salon acties incl. gehele dag
gebruik wellness:
★
★
★
★

Shiatsu drukpunten gelaatsmassage  25,Rug-, nek- en schoudermassage  30,Nagels lakken inclusief potje Pupa Milano nagellak mee naar huis  12,50
Summerface treatment incl. gezichtmassage met ice balls  65,-

★

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Heilige mis
Heilige mis

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

19.00
08.30

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

10.30
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
maandag
donderdag

zondag

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

GRATIS bij een kappersbehandeling:

spin met 5 poten voor hoofd-, nek- en schoudermassage.

OP=OP!

7 dagen per week geopend, ook in de avonden!
Kapsalon, Schoonheidssalon, Massagesalon, Spa-salon,
Manicure, Pedicure, Metamorfoses, Workshops,
Visagie, Arrangementen, Wellness, Solarium

donderdag
vrijdag

Tienray

Allura Beauty&Spa

zaterdag
woensdag

(gevestigd in Parkhotel Horst)

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

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

Te koop gevraagd

112

Brand, ongeval of misdrijf

zaterdag
donderdag

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

09.30

Meterik

Kapsalon:
Tandarts

woensdag
donderdag
vrijdag

zaterdag

wo 25 augustus
Organisatie: Zorgboerderij
Aardenhof
Locatie: Zorgboerderij
Aardenhof

09.45

Hegelsom

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

di 24 augustus van 10.00 tot
12.00 uur
Locatie: St. Lambertuskerk

19.00

Griendtsveen

za 21 augustus vanaf 16.00 uur
Organisatie: Limburg Express
Cycling Team
Locatie: In en rond centrum
Melderslo

Sfeermarkt

19.15

Grubbenvorst

ma 23 t/m ma 30 augustus
Locatie: Het Maashotel

Open huis St. Lambertuskerk

10.00

Broekhuizenvorst

Rommelmarkt/
Dienstenveiling

Horst

10.00

Broekhuizen

Restaurantweek in Horst
aan de Maas

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

Open Kerkdag

Doolgaardstraat 42
5961 TS Horst
T: 077-3986895 - M: 06 54727021
M: info@li-ren.nl - W: www.li-ren.nl

woningen en landbouwgrond
voor directe aankoop.
Geen makelaarskosten en direct zekerheid.

Tel. 06 55 12 69 96

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

20

jongeren

19
08

15 VRAGEN aan Jaimy Wijnhoven Mies&Flo

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Jaimy Wijnhoven
17
Broekhuizenvorst
leisure & hospitality
assistent, Gilde
opleidingen Venlo
Waar word jij later een talent in?
Ik heb net een nieuwe camera gekocht.
Dus ik hoop dat ik later een talent
wordt in fotograferen. Ik maak het liefst
foto’s van personen en van onze twee
honden.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Mijn favoriete vak is Animatie, omdat ik
daar lekker mijn energie in kwijt kan.
Engels vind ik echt vreselijk, dat vind
ik zo saai.

Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ja, dat is Maud. Ze is al mijn beste
vriendin sinds groep vijf. Maud staat
altijd voor me klaar als er wat is. Toen
mijn oma vorig jaar is gestorven, stond
ze binnen vijf minuten in haar pyjama
voor de deur.
In het weekend ben jij te vinden in?
Soms ga ik eerst met mijn vriendinnen
bij Blok 10 zitten, daarna gaan we naar
De Lange. Op zaterdag gaan we soms
film kijken, of we gaan ergens heen
waar wat te doen is. Een ijsje eten op
z’n tijd vind ik ook wel lekker.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Een glas zoete witte wijn, een grote

Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Een groot bord vol met macaroni
met ham en kaas. En dan als toetje
chocolade mousse met lekker veel
slagroom.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In een spijkerbroek met een leuk truitje
voel ik me het lekkerst. Maar als ik
de hele dag niks ga doen, dan voel ik
mezelf het fijnst in een joggingbroek
met een T-shirtje.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Op dit moment besteed ik de meeste
tijd aan mijn stage op de camping bij
ons in het dorp. Maar als ik vrij heb
besteed ik de meeste tijd aan mijn
vriendinnen, aan mijn vriend en aan
winkelen natuurlijk. Het liefst besteed
ik mijn tijd aan mijn vrienden.
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Het eerst wat ik zou veranderen is
ervoor zorgen dat er meer uitgaansgelegenheden komen. En ook wat winkeltjes, het liefst kledingwinkeltjes.
Languit op de bank, popcorn, chips,
bak chips en kaarsjes.
welke film hoort hierbij?
Je wint 1.000 euro. Wat doe je ermee? Ik vind wel meerdere films leuk. Maar
als ik echt moet kiezen, kies ik toch de
Als eerste ga ik lekker shoppen, dan
film ‘Komt een vrouw bij de dokter’.
lekker uit eten. En ik ga dan ook een
Die film vind ik zo mooi.
weekendje weg met mijn vriend, naar
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
Scheveningen.
bestemming?
Bij welke situatie zou jij door de
Als ik mijn rijbewijs zou hebben, dan
grond willen zakken?
zou ik als eerste naar Eindhoven rijden
Als ik op mijn stage op de camping
om die 1000 euro van vraag 6 op te
mijn ‘Dida Das Pak’ aan zou hebben
gaan maken.
en dan bekenden tegen kom. ‘t ‘Dida
Ik stap het vliegtuig in en de reis
Das Pak’ is een dierenpak, het is de
gaat naar?
mascotte van de camping.
Vliegen is eigenlijk niet echt mijn ding.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Maar als ik dan toch mag kiezen, zou ik
Mijn vriendinnen, mijn vriend en een
grote koffer vol met kleren, zodat ik ie- naar Turkije gaan, daar ben ik wel eens
geweest. Curaçao lijkt me ook wel een
dere dag wat anders aan kan trekken.
heel mooi land.
O ja, en geld natuurlijk.

De appeloogst
komt er weer aan!

Wij zoeken nog mensen om ons hierbij te helpen.
Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

Bestrijding
van o.a.
wespenplagen

Vutters en 65+-ers zijn ook welkom.
Lijkt het u leuk om een aantal weken gezellig buiten
bezig te zijn? Laat het ons dan weten.
J. van Enckevort Venloseweg 53 Sevenum 06-22454865
of info@appeleboar.nl

Wij zijn op zoek naar een keukenassistent (ca. 32 uur)
Verder zoeken wij ook nog medewerkers

in de bediening (parttime)

Interesse in één van deze functies? Neem dan contact met ons op.

Berry van Bergen - Horst
Tel. 06-34 86 38 50
info@exitpestcontrol.nl
www.exitpestcontrol.nl

Antraciet grijs
Oranje/geel
* Pantone 433 U, 100%
* Pantone 116 U, 100%
* C = 33%, MCarla
= 3%, en
Y =Mark
0% enDoornkamp
K = 95%
C =5872
0%, M
16%, Y = 100% en K = 0%
Veerweg*15,
AE= Broekhuizen
* R = 22, G = 39 en B = 50
* R = 225, G = 210 en B = 0

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

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

Column

AMFI-Kamp
Themafeesten, kennismakingsspellen, teambuilding,
sportief en creatief doen,
weinig slapen, nieuwe vrienden maken en een voorproefje
van de komende vier AMFIjaren krijgen.
Toen we de brief van AMFI,
Amsterdam Fashion Institute, de
school van onze dromen,
ontvingen over een zeker
introkamp stonden we de eerste
tien minuten te gillen en te
springen. Morgen is het dan zo
ver, mogen wij bepakt en bezakt
de AMFI-bus instappen richting
het kamp in België. Weken aan
voorbereidingen gingen hieraan
vooraf, stofjes en knoopjes
zoeken, de hele kledingkast
doorpassen, we willen natuurlijk
wel in onze meest fashionable
outfit gezien worden en nog
even een outfit voor het
themafeest scoren.
Als we naar onze berg tassen,
matjes, slaapzakken, kussens en
nog meer tassen kijken, lijkt het
wel alsof we op een fashionsurvivalvakantie van twee weken
gaan. Al snel worden we uit onze
droom geholpen als moeders ons
uitzwaait en enthousiast roept:
“tot over twee dagen!”. Oké, het
zijn maar twee dagen, maar we
hopen wel twee dagen waar we
nog jaren over na kunnen praten.
Het enige waar we angstig van
gaan zweten en stressen is het
feit dat we onze Engelse
vaardigheden mogen gaan
showen, aangezien ongeveer de
helft van het aantal studenten
internationaal is. We willen
natuurlijk niet gezien worden
met een woordenboek in ons
tasje waar we sneaky van alles
in opzoeken en een translator op
onze telefoon die non-stop aan
staat. Dit vinden wij not done,
dus we zullen het dit weekend
toch echt met ons eigen stel
hersens moeten doen.
Waar we wel echt naar
uitkijken en helemaal niet
angstig voor zijn, is het hillbilly
themafeest en het fashionsoldiers activiteitenprogramma.
We hopen dat we dit niet al te
serieus hoeven nemen en met
Prada-schoenen en gehuld in
Gucci-pakje door de modder
mogen tijgeren.
Natuurlijk kijken we het
allermeest uit naar het maken
van nieuwe vrienden, die we de
komende vier jaar om ons heen
zullen hebben en waar we onze
opdrachten met bloed, zweet,
tranen en vooral heel veel
plezier mee zullen gaan maken.
AMFI, here we come!
Mies&Flo

