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Budgetwonen

Budget Wonen XXL Store
Witveldweg 100,
5961 ND Horst,
aan de A73 afslag 11
Tel. 077 - 398 02 43,
info@budgetwonenxxl.nl
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Ride for the Roses levert
ruim 825.000 euro op
De 13e editie van de Ride for the Roses trok afgelopen zondag door onze gemeente.
Aan het begin van de middag fietsten zo´n 5.000 deelnemers aan de Cycletour door het
centrum van Horst waar ’s morgens nog de jaarlijkse kindermarkt plaatsvond. Daarvoor was de
groep prominenten gepasseerd, met daarin onder anderen Theo de Rooij, Frans Maassen,
Kai Reus en Bart Brentjens.

Raymond Knops
toch in Tweede Kamer
In eerste instantie viel de politicus uit Meterik net buiten de boot na de verkiezingen van 9 juni 2010. Hij
stond op de 23e plaats op de kieslijst, terwijl het CDA maar 21 zetels wist binnen te halen. Ondanks het vertrek
van Jan Peter Balkenende en Jack de Vries was er nog geen plek in de kamer voor Knops omdat CDA-politica
Sabine Uitslag met voorkeursstemmen de laatste plek mocht innemen.
Nu Ab Klink na de perikelen in de
formatie zich heeft teruggetrokken
uit de kamerfractie van het CDA komt
er alsnog een plek vrij voor Raymond
Knops. De Limburger reageerde
op zijn Twitter-pagina enthousiast.
“Vandaag weer terug in het hart van
de Nederlandse democratie. Warm
welkom van collega’s, alhoewel aanleiding bijzonder spijtig is”, waarmee
hij wijst op de ontwikkelingen in de

formatie. “Ik heb veel waardering voor
Ab Klink. Een fijne man met zeer veel
verdiensten voor partij. Daarom ook
mixed feelings”, aldus Knops.

Aanleiding is
bijzonder spijtig
Het is de derde keer dat Raymond
Knops een plek krijgt in de Tweede
Kamer. In 2003 stond hij op nummer

56, niet hoog genoeg om direct in
de kamer te komen. Toen in 2005
Hubert Bruls burgemeester van
Venlo werd, mocht Raymond Knops
zijn plaats in de Tweede Kamer
overnemen. Bij de verkiezingen van
2006 viel hij met een 45e plaats
opnieuw net buiten de kamer, maar
na de kabinetsformatie kwam er toch
een plek vrij voor de politicus uit
Meterik.

Naast de Cycletour bestond ook
de mogelijkheid deel te nemen aan
een toertocht. Een van 30 en een
van 55 kilometer. De fietstochten
vertrokken allemaal vanaf het terrein
van bloemenveiling FloraHolland in
Venlo en kwamen behalve door Horst
onder andere ook door Broekhuizen,
Grubbenvorst, Lottum, Meerlo,
Melderslo, Sevenum en Swolgen. De
route voor de Cycletour werd steeds
tijdelijk afgesloten voor overig verkeer
door motorrijders die de tocht begeleidden. De tocht is over het algemeen
goed verlopen, er waren wel een paar
kleine valpartijen, maar gelukkig geen

zware verwondingen. Ruim 10.000
mensen hebben deelgenomen aan
het evenement waarvan de opbrengst
ten goede komt aan onderzoek naar
dikkedarmkanker, waaronder belangrijk onderzoek in het Universitair
Medisch Centrum in Maastricht. Met
ruim 11.000 nieuwe patiënten per jaar,
is dikkedarmkanker na borstkanker de
tweede meest voorkomende kankersoort. Er zijn daarom veel mensen die
voordeel hebben bij elke verbetering
in de preventie, diagnose en behandeling van deze ziekte. Tot op heden is er
dit jaar met Ride for the Roses al zo´n
825.000 euro opgehaald.
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Hoeveel koopzondagen op jaarbasis in Horst?
Winkeliers in het Horster winkelcentrum zijn verdeeld over de openstelling op zondagen. De een wil graag elke zondag open zijn terwijl andere
ondernemers hun deuren liever gesloten houden. Ondernemers willen de
toeristen die het centrum bezoeken graag behouden want dat levert geld
op. Toch stuit een winkelopenstelling op zondag met meer of minder
koopzondagen dan nu het geval is ook op bezwaren. HALLO vroeg enkele
ondernemers naar hun mening.
Marskramer in Horst ziet de
koopzondagen en een extra verruiming van het aantal zondagen niet
zitten. “Het kost handen vol geld om
de zondag open te zijn en het levert
helemaal niets op. Wij zijn blij dat we
ook eens een zondag vrij zijn”, zegt
de eigenaresse. “Alle extra activiteiten
die rondom een koopzondag worden

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
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georganiseerd brengen ons geen extra
klandizie, integendeel. Veel mensen
komen dan voor die activiteit en niet
om te shoppen. Laat ze maar eens een
serieuze enquête houden en daar naar
handelen”, is haar reactie.

Het kost
handen vol geld om
zondag open te zijn
Een woordvoerder van Jan Linders
in Horst laat weten dat de supermarkt
graag elke zondag open is. “Er is een
aanvraag daarvoor bij de gemeente
geweest maar die werd afgewezen
omdat er meerdere supermarkten in
Horst zijn. Om geen ruzie te krijgen
wie wel en wie niet open mocht zijn is
ons verzoek om elke zondag open te
zijn afgewezen”, aldus de zegsman.
Hij voegt daar aan toe dat hij wel
denkt dat een openstelling op zondag
voor inwoners van Horst een toegevoegde waarde kan zijn.
Sport 2000 Meulendijks is van
mening dat de koopzondagen niet
genoeg omzet brengen. Maar om nu
meer koopzondagen in te stellen is
volgens de eigenaar niet aan de orde.
“Pas wanneer er meer omzet komt
door de extra activiteiten gekoppeld
aan een koopzondag zou ik daar misschien anders over gaan denken. Als
er meer mensen van buitenaf naar
Horst komen door die extra activiteiten
op een koopzondag, ben ik er van
overtuigd dat daarvan ook een deel

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

Living & Giving Bonikki geeft
aan dat meer zondagen open zijn
erg bedrijfsafhankelijk is. Volgens de
eigenaresse spelen daarbij ook de
seizoenen een belangrijke rol.
Verder geeft ze aan dat ze eenheid
onder de winkeliers en ondernemers
het allerbelangrijkste vindt. Misschien
zou een enquête onder de winkeliers een goed beeld geven om zo
te komen tot een juiste mix van wie
open is op zondag en wie niet. “Het
is altijd geven en nemen”, zegt ze
resoluut.

Het is altijd
geven en nemen
EP Coenders vindt het belangrijk
dat er gezamenlijk door alle winkeliers en ondernemers in Horst naar

ParkingSale bij

Vrijdag 10 september van 9.00 tot
20.00 uur & zaterdag 11 september
van 9.00 tot 17.00 uur.
vrijdag 10, en
zaterdag 11 september

75%

Tuinmeubelen • parasols • ornamenten
vijver-en deco-artikelen • potterie en vele
andere artikelen tegen absolute bodemprijzen.

Wees er snel bij
want op=op!

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

buiten getreden wordt. “Als koopzondagen met aanvullende activiteiten er toe leiden dat meer mensen
van buiten Horst aan de Maas onze
winkels bezoeken is dat pure winst.
Binnenkort hebben we een groot
overleg met alle ondernemers rond
het centrum om te kijken hoe we in
2011 omgaan met koopzondagen.
Een koopzondag instellen waarbij de
helft open is en de andere helft van
de ondernemers dicht, lijkt me niet
wenselijk”, aldus de eigenaar.
HALLO Horst aan de Maas hield
enkele weken geleden een poll
over de zondagopenstelling van
de winkels. Bijna driekwart van de
stemmers was het er over eens dat
de winkels in het centrum van Horst
gewoon gesloten kunnen blijven op
zondag.

Kortingen tot

GroenRijk Maasbree

Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl
Advertentie
T 077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

doordeweeks naar Horst komt”, aldus
Meulendijks. Hij vindt dat de overheid
duidelijker moet zijn in de regelgeving met betrekking tot de koopzondagen in wat ze wel en niet willen.
Bovendien is hij van mening dat de
Horster winkeliers gezamenlijk moeten
optrekken en naar buiten treden.
De eigenaresse van Past
Schoenmode laat weten zich te kunnen vinden in zo’n tien koopzondagen
per jaar. “De economie heeft dat
nodig. Elke zondag is teveel van het
goede, we zijn immers geen winkelcentrum maar een koopcentrum.
Horst is volgens haar te klein om als
winkelcentrum te kunnen fungeren.
De koopzondagen aantrekkelijk maken
en houden is volgens haar het belangrijkste waar Horst zich op zou moeten
focussen.

GroenRijk Maasbree

Kanaalweg 7 • Maasbree
077-4650080 • www.groenrijk.nl
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Sevenums dialect vastgelegd in woordenboek

‘Zoeë zâg en zaet me det
in Zaerum’
Er komt een Sevenums woordenboek op de markt in het dialect. In het boek staan spreekwoorden, gezegdes en
typisch Sevenumse woorden. Het boek bevat 6.000 woorden en is zeshonderd pagina’s dik. Al vanaf 1987 is aan het
woordenboek gewerkt door de werkgroep Dialect van de Heemkundevereniging Sevenum. Mien Wijnhoven (63)
heeft maar liefst 25 jaar aan het boek gewerkt, samen met andere leden uit de werkgroep. Zaterdag 30 oktober
vindt de presentatie van het Zaerums woordenboek plaats vanaf 14.30 uur in Café De Gaper in Sevenum.

Appelschijven vlaai
met heerlijke
boterkruimels
HORST • MAASBREE

Mien Wijnhoven (tweede van rechts) in overleg met leden van de Heemkundevereniging Sevenum
Werd er van 1987 tot 1997 nog
met zeven personen aan het woordenboek gewerkt, na die tijd deed Mien
Wijnhoven veel alleen. “Ja, het duurde
allemaal erg lang maar om zeker te
zijn dat het ook correct Sevenums
dialect was moest je veel controleren
en navragen bij oudere inwoners. Dit
deed ik meestal bij oudere mensen in
Kronenberg. Daar was nog het echte
oude Sevenumse dialect te vinden”,
aldus de samenstelster van het boek.
Samen met Nel Tijssen-Schouten heeft
ze uiteindelijk het eerste Sevenums
dialect woordenboek voltooid.

door elkaar gebruikt. Deze mengeling
bevat woorden uit Maasbree, Venlo,
Horst en Hegelsom. Het meest echte
‘Zaerums’ werd richting Kronenberg
gesproken. Daarom was ik ter controle
van Sevenumse woorden ook vaak
in Kronenberg te vinden”, aldus de
Zaerumse. Volgens Truus Lenssen,
lid van de boekencommissie van de
heemkundevereniging, was het natrekken en vaststellen van een woord
of het wel écht Zaerums was, het
meest tijdrovend.

Jarenlang gewerkt
aan het boek

Zaerums het meest
authentiek richting
Kronenberg

Het boek is nog niet af. Volgens
Mien blijft het dialect veranderen.
Dit komt mede door de mensen die
van buitenaf in Sevenum komen
wonen. “Maar niet alleen de import
hoor. Dat proces werd mede beïnvloed door de middelbare scholen.
Jongeren uit Sevenum gingen naar
Venlo, Venray of Horst naar school
waardoor hun taalgebruik veranderde.
Bovendien worden dialectwoorden,
afhankelijk van waar men woont,

In het woordenboek wordt de
Veldeke-spelling aangehouden. “Dat
moet je wel doen anders kom je
nergens uit. Ik hoop dat de krant die
carnavalsvereniging Dun Ezelskop elk
jaar opnieuw uitbrengt, ook overgaat
op het echte Zaerums en niet meer
die mengelmoes van dialectwoorden
gebruikt. Daar kan ik me vreselijk aan
ergeren, maar dat komt misschien wel
omdat ik me dagelijks verdiep in het
Sevenums dialect al meer dan 25 jaar

lang”, aldus Wijnhoven. De Sevenumse
wil de dialectwoorden bewaard
houden voor de toekomst. Maar of er
nog een vervolg op het woordenboek
komt weet ze nog niet. “Misschien dat
er over een jaar of vijf à tien nog een
bijlage verschijnt met nieuwe of gecorrigeerde woorden”, zegt ze voorzichtig.

Mien staat met het
dialect op en gaat er
mee naar bed
Tot slot enkele Zaerumse woorden
of gezegdes die in het woordenboek
zijn opgenomen: ‘kralle anne kónt’
(aambeien); ‘t kan nit zuiniger as
dor ‘ne piêpestael’ (zuiniger kan het
gewoon niet); ‘hennekutje’ (klein kippenhok); ‘obbik’ (lompe vlegel).
Even later verlaten we de ‘bieb’
in Sevenum waar de heemkundevereniging onderdak heeft maar wat zeg
je dan? Mien: “Hojje, wies det ut wer
’s is.”
Tot 1 oktober kan men inschrijven
voor een exemplaar van het woordenboek dat 22,50 euro kost. Na die
datum is dat 25,00 euro. Meer info:
www.heemkundesevenum.nl

Import vanuit China, India, Brazilië, Turkije, Vietnam, Spanje en Italië

de goedkoopste van Nederland!
Natuursteen

Terrastegels • Binnen tegels • Tafels • Sanitair
Afdekplaten/petjes • Vensterbanken • Raamdorpels
ruim 400 soorten leverbaar!

www.natuursteenmeterik.nl
Bezoekadres: St. Jansstraat 45, 5964 AB Meterik, tel. (06) 52 63 17 01

HENK AARTS
Beleef de barbecue!

Finale Receptenwedstrijd Gilde
Op 13 september vindt de finale plaats van de receptenwedstrijd van het Gilde van Streekrestaurants.
Het gaat om een wedstrijd wie het lekkerste gerecht maakt waarin zowel rabarber, aardbeien en blauwe bessen
zijn verwerkt.
De streekproducten worden
milieuvriendelijk geteeld door
Boerderij ’t Platteland (rabarber) in
Veulen, Het Aardbeienland (aardbeien) in Horst en Hayberries (blauwe
bessen) in Broekhuizen. De laatste
recepten zijn inmiddels binnen en de

organisatie is prettig verrast door de
kwaliteit van de recepten.
De jury van de receptenwedstrijd
bestaat uit René Brienen (restaurant Brienen aan de Maas), Tren van
Enckevort (Rowwen Hèze) en Freek
Selen (gemeente Horst aan de Maas).

De finale vindt plaats op maandag
13 september om 14.00 uur in
Boerderij ’t Platteland, Lorbaan 1 in
Veulen. Mensen die bij deze finale
aanwezig willen zijn kunnen dat laten
weten aan Anneliese Vonk, Gilde van
Streekrestaurants, via 0485 44 16 33.

Onbeperkt eten en drinken
voor aantrekkelijke prijzen
in een sfeervol en modern
restaurant.
Kijk voor meer informatie op
www.restaurantaantafel.nl
Venrayseweg 93 - Horst
Tel: 077-39 71 788
info@restaurantaantafel.nl

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
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Horster deelname
aan Boer Zoekt Vrouw
Voor al uw bouw support

Het populaire televisieprogramma Boer Zoekt Vrouw heeft dit jaar een Horster tintje. Tenminste, de 26-jarige
boer Frank woont in Heythuysen, maar is geboren en getogen in Horst.

Frank Brinkhaus, zoals hij voluit
heet, verhuisde in 2009 van Horst naar
Heythuysen. De jonge boer is daar een
geitenboerderij gestart met een paar
duizend dieren. Hij runt de boerderij
samen met een compagnon.
Boer Frank is opgegeven door zijn
moeder, Jeanine. “Het is absoluut niet

zo dat hij geen vriendin kan krijgen”,
zegt ze er meteen bij. “Hij kan genoeg
vrouwen krijgen. Het probleem is dat
hij er niet uitziet als een boer. Meisjes
weten niet wat het inhoudt als je zeven dag per week twintig uur per dag
met de boerderij bezig bent. Het gaat
niet om één lammetje dat je met de

hand moet voeren, maar om duizenden dieren.”
“Vorig jaar zei iedereen al dat
Frank maar eens mee moest doen
met het programma, maar ik zag hem
nooit voorbij komen. Daarom dacht ik:
’dan geef ik hem maar op’, maar had
niet verwacht dat het iets zou worden”, aldus de moeder van de boer
die wel verrast is door alle commotie
rondom haar zoon. “Zo is hij nog gewoon Frank in Heythuysen en ineens
is hij wereldberoemd in Nederland.”
Boer Frank is nu een van de
tien boeren die meedoen aan het
programma. Geïnteresseerde dames
kunnen de boeren nu brieven gaan
sturen. De vijf boeren die de meeste
reacties krijgen, gaan door in het
programma dat in december weer
verder gaat. Moeder Jeanine heeft
er alle vertrouwen in dat haar zoon
voldoende respons krijgt. “Als ik de
kranten, mails die er binnenkomen en
de reacties op internet lees, dan komt
hij zeker bij die vijf”, aldus de trotse
moeder.

Gezamenlijk oud en nieuwfeest op Wilhelminaplein
Vier horecabedrijven rond het Wilhelminaplein in Horst gaan samen de jaarwisseling vieren. Ook wordt er
niet meer gewerkt met toegangskaartjes waarmee bezoekers onbeperkt drank kunnen bestellen.
De maatregelen volgen op
het beleid van de gemeente dat
onbeperkt drinken voor een vaste
prijs niet meer is toegestaan. Echter
ontstond bij Horeca-ondernemers zelf
ook al het idee dat het komend oud
op nieuw anders moest.
“Vorig jaar kregen we al van
steeds meer gasten te horen dat ze
niet meer wilden meedoen met de
all inclusive-kaartjes”, vertelt Charles
Oortman, eigenaar van Blok 10 en

Hier ben ik dan!

Jasper

Geboren op
29 augustus 2010
Zoon van
Jeroen Brouns & Yvonne Jacobs
Leopold Haffmansstraat 84,
5961 DX Horst

Steigerhout en Teakhout meubels
voor binnen en buiten. Nu 10% korting
Blaktweg 69, Melderslo. 06-51 93 18 38
www.steigerhout-teakhout-meubels.nl
Verloren: kinderschoentje
Verloren op woensdag 1 sept.
Jongensschoentje maat 23 op weg van
Anco naar het centrum van Horst.
Tel. 077-3987451 of 06-26846035
Kleur en geur
Oliën, pomanders, quintessences.
Kom kijken, ruiken en uitproberen.
Elke zaterdag open huis van 14.00 tot
16.00 uur. Averbodeplein 15 Horst.
Info May Proosten 077 - 398 61 14.

eetcafé Soestdijk. “Mensen willen niet
40 euro betalen voor een kaartje en
dan vastzitten aan één café. Misschien
zitten hun vrienden wel in een andere
zaak waar ze dan niet naartoe kunnen.”
Vier cafés gaan nu samenwerken
met een passe-partout voor bezoekers.
Stappers kopen een toegangskaartje
voor 20 euro en hebben daarmee
toegang tot de cafés De Lange, Het
Centrum, Blok 10 en Soestdijk. “Voor

Dolblij�zijn�wij�met�de��
geboorte�van�onze�zoon�

CAS

�
31�augustus�2010�
Johan&Désirée vd Sanden-Theeuwen
De Kolk 7, 5961 RD, Horst

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06-22 67 65 05
Alle Potten, Betonbeelden en cadeau
artikelen 50% KORTING
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Valise Atelier & Natuur
Het adres voor gezellige en
creatieve workshops voor families,
vrienden en andere groepen.
Ook op zaterdag en zondag.
www.valise.nl info@valise.nl
06 12 69 79 35

dat bedrag krijgen de gasten een
snack en een frietje bij ’t Hukske,
zorgen we voor entertainment in de
cafés, komt er een biertent op het
plein en zorgen we voor vuurwerk”,
aldus Charles Oortman.
De kaartverkoop start volgens
Oortman waarschijnlijk tijdens de
kermis volgende week. Vlak voor
oud op nieuw kunnen de bezoekers
het kaartje dan omwisselen voor een
polsbandje.

Pieter Belsstraat 20a - Horst
Mob. 06-24229358 - Tel. 077-8508890
www.john-hendrix.nl

“Voor het ontwerpen van unieke
en persoonlijke gedenktekens”
Als wij onze dierbare overledenen herdenken met een persoonlijk
monument, zetten we eigenlijk een grenssteen tussen leven en dood.
Monumenten van verdriet, maar ook van liefde en toewijding. Iedere persoon is uniek. Een monument zegt iets over de overledene. RMP geeft
u de mogelijkheid dat passend gedenkteken te verwezenlijken, door dit
samen met ons te ontwerpen.
RMP Grafmonumenten
Reysenbeckstraat 47, 5963 AH Hegelsom - 077-7519550
Via telefonische afspraak bereikbaar van maandag t/m zaterdag

www.rmpgrafmonumenten.nl

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

Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Te koop: Pompoenen,
vele soorten en maten.
Femke en Stan Nabben, Over de beek 21,
Tienray. Tel : 0478 - 69 15 86
Appels zelf plukken
0,25 euro per kilo. Elstar en andere
Van Lankveld Tienrayseweg 2 Meerlo
06- 53 130 132
Loods te huur
Te huur in Horst omheinde loods
120 tot 180 m2, deurhoogte ca. 4 mtr.
Tel. 06-25050604
HORTENSIA’S (130 soorten)
Aanbieding: Hortensia Annabelle nu
€ 2,50 p.st. (bij min. 5 stuks) Pluim
Hortensia Grandiflora nu € 3,- p.st.
(min. 3 stuks). Div. (bijzondere) vaste
planten, heesters, grassen.
www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg, Maasbree. Open
zaterdag van 9.30 - 16.30 uur of bel:
06-40327108 / 077-4653283
ZELFVERDEDIGING op 27 en 28 sept.
a.s. start in Horst weer een cursus voor
jeugd van 11 t/m 14 jaar. Informatie:
www.praktijkgerhegger.nl - (077) 3985540
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Venrayseweg 19, 5961 AC Horst tel. (06) 30 46 46 56 www.huizezeldenrust.nl
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Harrie van de Pasch uit Grubbenvorst is apetrots

Fusieroos New
Community schittert op
internationale keuring
Op een internationale rozenkeuring heeft de roos New Community van Harrie van de Pasch uit Grubbenvorst
een derde prijs behaald bij de inzendingen perkrozen. De keuring vond plaats in het Belgische Le Roeulx, een
plaatsje ruim 35 kilometer ten zuidwesten van Brussel. De New Community dingt volgend jaar mee naar de titel
Roos van de stad Le Roeulx.

arkingSale bij

GroenRijk Maasbree
Vrijdag 10 september van 9.00 tot 20.00 uur &
zaterdag 11 september van 9.00 tot 17.00 uur.
Ja, we hebb
en een
gratis dran
kje en
voor de kind
eren
staat er een
groot
springkussen
op onze
ParkingSal
e!

Kortingen tot

75%

Tuinmeubelen • parasols • ornamenten
vijver-en deco-artikelen • potterie en vele
andere artikelen tegen absolute bodemprijzen.

Wees er snel bij
want op=op!

GroenRijk Maasbree

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

De roos New Community van Harrie van de Pasch gooit hoge ogen op internationale keuring
De voormalig rozenkweker uit
Grubbenvorst is meer dan trots, zelfs
apetrots. “Op zondag 28 juni vorig
jaar werd de roos gedoopt door de
burgemeesters van Sevenum, MeerloWanssum en Horst. In de volksmond
noemden we het gekscherend de
‘fusieroos’ maar dat klinkt minder fraai
dan New Community”, aldus Harrie
van de Pasch.

Pas in oktobernovember 2011 komt
de roos in de handel

Dat hij nu met zijn inzending
internationale erkenning heeft
gekregen voor zijn roos, ziet hij als
een beloning voor zijn rozenliefde. De
roze, tot lila-achtige roos werd tijdens
de nieuwjaarsreceptie op 1 januari
van dit jaar nog aan alle aanwezigen
uitgereikt. Daarnaast wil de gemeente
Horst aan de Maas de roos aanplanten in alle kernen van Horst aan de
Maas. Momenteel is er moeilijk aan
de New Community te komen omdat
de gemeente deze vrijwel allemaal
afneemt. Er is slechts één kweker die
deze roos van Harrie van de Pasch vermeerderd. “Pas in oktober-november

2011 komt de roos in de handel”, laat
Harrie weten.
De New Community moest het opnemen tegen rozen uit 29 andere landen. Er werden maar liefst 76 soorten
gekeurd waarbij de ‘fusieroos’ van Horst
aan de Maas een derde plek behaalde.
“Misschien scoorde de roos wel zo goed
omdat in die streek van België Wallonië
en Vlaanderen een beetje overhoop
liggen op politiek gebied. Wellicht is
het een goed idee om de roos tijdelijk
om te dopen in ‘Rose du Formation
Belgique’, al zou ‘Formatieroos
Nederland’ ook niet gek zijn”, lacht de
66-jarige ex-rozenkweker.

Gesloten van 6 t/m 17 september 2010
zaterdag 18 september weer open

Gezinszak friet met
2 frikadellen speciaal

en 2 kroketten

7,

95

Verkoop Buxus Rozenfestival
Op zaterdag 11 september worden aan de Veerweg in Lottum buxusplanten verkocht. Deze planten
zijn tijdens het Rozenfestival gebruikt voor de haagjes in de kasteeltuin voor het kasteel op het
Koninginneplein. Het zijn mooie planten met een flink wortelgestel en de vraagprijs is 1 euro per stuk. De
verkoop is zaterdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur. Graag contante afrekening, liefst gepast.

Kijkt u ook eens op
www.hethukske.nl
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Nieuw logeerhuis in Grubbenvorst
In Grubbenvorst wordt op 1 oktober een logeerhuis geopend. In ’De
Potstal’ kunnen maximaal acht mensen met een handicap een weekend
terecht. Daar worden ze verzorgd en begeleid door professionele verzorgers.
Het logeerhuis wordt gerund door
de Heldense Inge Jonker.
“Ik heb zelf al eerder op een logeerhuis
gewerkt en liep al langer met de
gedacht om zelf een kleinschalig
logeerhuis te beginnen”, vertelt Jonker.
“Via via kwam ik in contact met de
familie Van de Locht in Grubbenvorst.
In hun vakantiewoning was het mogelijk om een logeerhuis te beginnen.
Die kans heb ik met twee handen
aangegrepen. Alles is gelijkvloers, er
zijn twee bedden voor meervoudig
gehandicapten en de keuken is aangepast voor rolstoelen.”
Rond het huis houdt de familie
Van de Locht ook nog enkele paarden,

ezels, kippen en ganzen en het huis
staat in een groene omgeving.
Het logeerhuis is voor mensen
vanaf vijf jaar met een beperking.
Vaak wordt van een logeerhuis gebruik
gemaakt om een gezin een weekend
te ontlasten en een kans te geven om
even bij te tanken. Daarnaast wordt
het gebruikt als voorbereiding op het
mogelijk zelfstandig wonen in de
toekomst.
Het logeerhuis is ieder weekend
en tijdens de vakantie geopend.
Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met Inge Jonker op
06 16 68 72 25 of kijken op
www.logeerhuisdepotstal.nl

Koopzondag Horst boordevol activiteiten
Op zondag 12 september zijn in het centrum van Horst vanaf 12.00 uur
de winkels open. Daarnaast is er op deze dag veel meer te doen wat een
bezoekje aan Horst de moeite waard maakt. De winkels zijn open tot
17.00 uur en parkeren in Horst is zoals gewoonlijk gratis.
Naast de openstelling van de
winkels wordt er op zondag ook
gezorgd voor amusement voor jong
en oud. Er is een grote tombola
met mooie prijzen, livemuziek, een

kantklosspringkussen en een gewoon
springkussen. Ook zijn er clowns die
de kinderen amuseren en heeft Jong
Nederland een stand waar de kinderen
op een speelse manier kennis kunnen

maken met textiel. Verder staat op
deze dag het centrum van Horst geheel
in het teken van kantklossen. Vanaf
11.00 uur komen zo’n 380 kantklossers uit Nederland, België en Duitsland
naar het centrum. Om 13.00 uur opent
burgemeester Kees van Rooij het
kantklosevenement. Tevens rijdt er een
treintje van het centrum naar Museum
de Kantfabriek waar de expositie ‘Kant

in Beweging’ gehouden wordt.
Rond de klok van 16.30 uur wordt
het publiek in Horst getrakteerd
op een grote muzikale happening.
Vijfhonderd muzikanten trekken
vanuit alle richtingen het centrum
binnen. De muzikanten vertegenwoordigen muziekgezelschappen uit
alle kernen van de gemeente Horst
aan de Maas.

Starters
in de regio
Silution
Bedrijf
Silution
Eigenaar Silvia van HegelsomGiesberts
Adres
Zonnedauw 19
Plaats
5975 TD Sevenum
Telefoon 06 30 07 93 26
E-mail
info@silution.nl
Website www.silution.nl
Sector
Loopbaanadvies
Start
Juni 2010

Wederzijds respect
en vertrouwen
Activiteiten
Silution begeleidt en
bemiddelt mensen die hun
baan verliezen of zijn verloren
met als doel het vinden van
een nieuwe baan. Tevens is het
geven van loopbaanadvies en
het voeren van coachingsgesprekken onderdeel van het
dienstenpakket. Er wordt
maatwerk geleverd, afhankelijk
van de vraag of de behoefte
van de cliënt. Onderdelen die
vaak voorkomen zijn:
verwerken van het verlies van
de baan, inzicht in wie ben ik,
wat kan ik en wat wil ik, hoe
ziet de arbeidsmarkt eruit en
hoe kom ik aan een baan?
Doelgroep
Bedrijven die hun boventallige medewerkers een
outplacement traject aanbieden
of investeren in hun medewerkers middels loopbaanadvies of
coaching. Tevens kan Silution
op interim basis bedrijven of
instellingen ondersteunen die
tijdelijke capaciteit nodig
hebben op het gebied van
mobiliteit, re-integratie of
(job)coaching.

Werken aan een
oplossing
Met allemaal
leuke spelletjes en
doe-dingetjes!
Voor alle
jongens en meisjes
van Horst enne
omstreken!

Zondag 12 september 2010
13:00 - 17:00 uur

Toon Hendriksstraat Horst
(Blokhutten JN & Scouting)

Onderscheidend vermogen
Silution staat voor werken
aan een oplossing! Dit vanuit
een oprechte interesse in en
betrokkenheid bij de mensen.
Daarbij komt het vermogen om
van elk mens kwaliteiten te zien
en ze zelf ook weer te laten
geloven in hun eigen kracht en
kwaliteiten. Silution heeft een
passie om te werken met
mensen en ze weer de juiste
stappen in hun loopbaan te
laten zetten of er juist achter te
komen wat de belemmeringen
zijn om stappen te nemen en
deze uit de weg te ruimen.
Eerlijke begeleiding op basis van
wederzijds respect en vertrouwen is wat men kan verwachten. Hierbij kan een ruime
ervaring met diverse doelgroepen gevoegd worden en goede
kennis van de arbeidsmarkt in
de regio dat tot goede plaatsingsresultaten heeft geleid.
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Open dag bij
Huize Zeldenrust
Kindercentrum Huize Zeldenrust houdt op zaterdag 11 september
open dag. Het kindercentrum biedt inmiddels 20 jaar opvang aan
kinderen uit de regio Horst aan de Maas.
De opvang startte ooit als
opvang aan huis door eigenaresse
Jeanine Heijmans. De kinderopvang is echter uitgegroeid tot een
professioneel kindercentrum in een
landelijke sfeer met veel natuur en
een heuse dierenweide. Vanwege
het jubileum werd eerder dit jaar

Ron Kruytzer reikt een Sony VAIO Netbook uit aan de heer Van den Bekerom uit Horst. De prijs werd
gewonnen in de Ray-Ban Zonnebrilactie van Ron Kruytzer Optiek en Optometrie in Horst.

Van kasteelpark tot Hiltho
De voorbereidingen voor de Hiltho van 1 tot en met 6 oktober zijn in volle gang. Het is een hele klus om het
kasteelpark Ter Horst om te toveren in de grootste paviljoenenbeurs voor consumenten en bedrijven in Nederland.
De organisatie verwacht 325 deelnemende bedrijven en meer dan 50.000 bezoekers.

een nieuw klimrek geplaatst en is
er een nieuwe locatie aan het terrein toegevoegd. Het centrum biedt
plaats aan 57 dagopvangplaatsen en
20 BSO-plaatsen. Geïnteresseerden
zijn op zaterdag 11 september tussen
9.00 en 14.00 uur welkom om een
kijkje te komen nemen.

Hobbyshop
NELLIE SNELLEN vof
Markt 23, Sevenum Tel. 077-4672267
Webshop: www.nelliesnellen.com

Zondag 12 september a.s.
organiseert Nellie Snellen weer een

Art is vormgegeven
doorDesign.
Phoenix Design.
Art is vormgegeven
door Phoenix

in Horeca Centrum “De Sevewaeg” te Sevenum

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

GROTE HOBBYMANIFESTATIE
Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Ca. 30 landelijk bekende auteurs en demonstratrices presenteren hier weer diverse technieken en -producten van het komende creatieve seizoen. Tijdens de Hobbymanifestatie is
onze winkel aan de Markt 23 geopend ! De Hobbymanifestatie is van 10.00 tot 16.30 uur.
Bij verschillende demonstraties kunt u gebruikmaken van leuke aanbiedingen die
namens ons worden aangeboden.

D
v
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van

De entree is vrij!
Hobbyisten ontvangen bij binnenkomst een leuke verrassing (zolang de voorraad strekt).

Horeaca Centrum “De Sevewaeg” ligt bij de Kerk, Markt 3-7 in Sevenum
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Het kasteelpark Ter Horst ligt er nu nog verlaten bij
“Ik moet altijd lachen als een
bezoeker aan de Hiltho mij de vraag
stelt: ’En waar staan jullie volgende
week?’ Mensen hebben vaak geen
idee hoeveel voorbereiding er aan
een dergelijk evenement vooraf gaat”,
vertelt Marco Delissen van organisator Depro Beurzen. “Je moet het een

beetje zien als een marathon lopen.
Dat kun je ook niet vandaag beslissen
en volgende week voor elkaar krijgen.”
De voorbereidingen voor de beurs
starten ruim een jaar voor het evenement met gesprekken met gemeente,
politie en brandweer over vergunningen, terreinindelingen en water- en

Hiltho-special
in HALLO
In de editie van HALLO in week 38 komt een special over de
Hiltho met alle informatie over de paviljoenenbeurs. Voor deelnemers aan de Hiltho is het mogelijk om tegen een speciaal Hilthotarief een plek te krijgen in die special door middel van een
advertentie of advertorial.
Ook denkt uitgever van de
HALLO, GCH Communicatie Groep
graag mee over een goede
presentatie op de beurs zelf door
middel van posters, displays,
doeken of zakenkaartjes. Kortom:

alle beursbenodigdheden. Deelnemende bedrijven en organisaties
aan de Hiltho kunnen contact
opnemen met GCH Communicatie
Groep op 077 396 13 50 of
info@hallohorstaandemaas.nl

stroomfaciliteiten. Daarna volgen
gesprekken en het opstellen van contracten met toeleveranciers voor allerlei
benodigdheden.
“Je moet je voorstellen dat er nu
nog helemaal niets is, alleen gras. En
op 1 oktober staat er een paviljoenencomplex met 325 exposanten en betreden (verspreid over 6 dagen) meer
dan 50.000 bezoekers het terrein. Die
verwachten een parkeerplaatsje, een
entree met kaartverkoop, een gezellig
aandoende inrichting met heldere bewegwijzering, dat er een aangename
temperatuur heerst, een hapje en
een drankje, werkende verlichting en
presentatieschermen, kookdemonstraties met werkend materiaal, schone toiletten, een entertainmentprogramma,
enzovoort”, aldus Delissen.
Depro Beurzen regelt dat alles tot
in het kleinste detail. “Dat vind ik ook
het leuke aan dit werk. En met een
gevoel van trots sta ik iedere vier jaar
te kijken als de eerste vrachtwagens 17
dagen voor opening het terrein op komen rijden en de eerste paal de grond
in wordt geslagen. Het wordt weer een
mooie Hiltho”, besluit de organisator.
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15 VRAGEN aan Veerle Absil

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

Veerle Absil
15 jaar
Broekhuizen
Dendron College

Waar word jij later een talent in?
Ik wil graag pedagogiek gaan studeren,
omdat ik het super vind om iets voor
andere mensen te betekenen. Dus ik
hoop daar een talent in te worden,
haha!
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Ik vind gym altijd super leuk, daarom
heb ik ook BSM in mijn profiel gekozen.
Wiskunde, natuurkunde, scheikunde en
economie heb ik gelukkig niet in mijn
profiel zitten, die vakken zijn vreselijk.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik heb drie beste vriendinnen, dat zijn
Malou, Ireen en Maloe. Ireen ken ik al
vanaf dat ik geboren ben, we hebben
samen al heel wat kikkers gevangen,
verkleedpartijtjes gehouden en vakanties gevierd, ik ken haar door en door.
Malou is een schat van een meid, met
haar en Ireen heb ik altijd de grootste
lol. Maloe ken ik vanaf de eerste en
het klikte meteen. Voor de rest heb ik
ook nog heel veel andere vriendinnen
die stuk voor stuk heel veel voor me
betekenen.
In het weekend ben jij te vinden in?
Op vrijdag ben ik meestal in de keet.
Maar als er ergens anders iets te doen
is, ben ik altijd van de partij.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Meestal staat de laptop er, om te chatrouletten en even op hyves te kijken.
En natuurlijk wat lekkers te drinken,
chips en chocolade.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Ik zet het op de bank om te sparen.
Nee, grapje, haha, ik boek het eerste
het beste 1e klas vliegtuig naar een
leuke stad voor mij en m’n vriendinnen
en dan gaan we flink los met z’n allen.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als ik weer ‘ns een van mijn honderd
blunders voor elkaar krijg. Bijvoorbeeld
toen Ireen en ik voor onze verjaardag
met de vrienden in de tuin gingen
‘tentpitten’. ’s Morgens kwamen we
erachter dat er een stier ontsnapt was.
We riepen snel pap en mam uit bed
en toen stonden we daar op ’n mooie
zondagmorgen met z’n allen stieren te
vangen.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Mijn vriendinnen, bikini, mobiel en heel
veel geld om te gaan winkelen.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Gebakken patatten, met kiep en broccoli! En dan het liefst gemaakt door
oma en mij.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In mijn Prada, ohnee grapje, haha! In
mijn joggingbroek natuurlijk. Al zit mijn
nieuwe jas ook wel heel lekker.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Los gaan samen met mijn vriendinnen!
Als we gaan winkelen, bij Tedje een
dik ijs gaat eten, uitgaan of gewoon bij
iemand thuis zitten. Zoveel mogelijk

Mies&Flo
Column
Stopwoordjes

leuke dingen doen als we maar kunnen, als we maar lol hebben.
Stel je bent de baas in jouw woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Een flinke discotheek of zo bouwen.
Waar dan iedereen uit de omgeving
naar toe komt en dan daar flink party
machen! Dat lijkt me wel wat.

Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Ik vind Zaai echt helemaal geweldig.
Als ik die film weer voor de
tienduizendste keer zie lach ik me toch
helemaal dood.
En het leukste is nog, dat ik de scènes
helemaal kan naspelen samen met
Malou, Ireen en Maloe.

Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ik zou door allemaal dorpen gaan sjeezen, en als ik dan op de A73 rijd even
flink het gaspedaal indrukken.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
De hele wereld over! Ik wil zoveel
mogelijk zien en uitproberen.

Vet, cool, kak, deftig,
ohmygod, jaaaa?, shit, nice,
doet-me-niks, té, ennuuuh.
Stopwoordjes: door-mensenveel-te-vaak-gebruiktewoordjes-in-één-minuut.
Een stopwoord, een soort
lievelingswoordje of zo, om de
seconde wordt dit bepaalde
woord door iedereen geroepen.
Het vervelende aan deze
zogenaamde stopwoordjes is dat
ze erg besmettelijk zijn en dat er
nog geen vaccin tegen uitgevonden is. Als iemand er eenmaal
mee begint, lijkt het wel alsof
de hele wereld met dit eigenaardige virus besmet wordt en
voortdurend dit bepaalde
woordje uitschreeuwt. Op alles
wat je zegt is de eerste reactie
het nieuwste en hipste stopwoord. En als je niks zegt, dan
wordt er ook wel een of ander
excuus verzonnen om toch wéér
dit woordje te mogen roepen.
Als de wereld dit woordje na een
periode van ongeveer drie
weken dan helemaal beu is,
wordt er gewoon een nieuw
woord gebombardeerd tot
stopwoord.
Het stopwoordjes-systeem,
dat snappen we wel: gewoon
drie weken lang als een idioot
altijd en overal dit woord op
tafel gooien. Best handig
trouwens, als je even niks weet
te zeggen of als er een pijnlijke
stilte valt op een enge date of
zo. Het enige wat wij dan weer
niet snappen, is de benaming.
Waarom heeft dit woord de titel
‘STOP-woordje’ gekregen? De
verschrikkelijke uitwerking van
dit virus is toch juist dat men het
probleem heeft niet meer met
dit woord te kunnen stoppen?
Een soort verslaving, je wilt er
wel mee stoppen, het lukt alleen
niet. Maar dan slaat de betiteling van ‘Stop-woordje’ toch
eigenlijk nergens op? Je stopt er
helemaal niet mee? Of misschien
hebben de bedenkers van dit
fenomeen het wel zo genoemd
omdat, als je eenmaal verslaafd
bent, het de bedoeling is dat je
er zo snel mogelijk weer mee
stopt en afkickt?
Nee, wij vinden dit een te
verwarrende naam. Na lang
wikken en wegen zijn wij er uit
en hebben wij een veel simpelere en meer passende oplossing
hiervoor bedacht. We noemen
het: non-stop-woordjes!
Misschien is meneer Van Dale
het wel met ons eens en staat er
vanaf volgend jaar voortaan
non-stop-woordje onder de N in
het woordenboek, in plaats van
stopwoordje.
Mies&Flo
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Ingezonden brief

Het verhaal van de familie Htoo Lay
Onderstaand verhaal geeft een beeld van enkele activiteiten om een
vluchtelingengezin op gang te helpen in onze maatschappij èn van gebeurtenissen die het gezin Htoo Lay meemaakte tijdens het eerste jaar in
Nederland. De rol van vrijwilliger is belangrijk. Hij is adviseur en
tussenpersoon die alles regelt voor vluchtelingen, hen continu de goede
kant op stuurt, hen leert overheidsvoorzieningen aan te vragen, spreken
met instanties, omgaan met geld, school en gezondheid. Hij is aanspreekpunt voor buren, huisarts, leerkrachten. Ook is hij het luisterend oor en de
arm om de schouder als de mensen het even niet meer zien zitten (onverwerkte trauma’s). Wat je nodig hebt voor dit vluchtelingenwerk is een
menselijk gevoel en de intuïtie om op het juiste moment op de juiste
manier er voor hen te zijn.
Het vluchtelingengezin dat ik
begeleid, bestaat uit vader Samson,
moeder en vier kinderen. Het zijn
uitgenodigde vluchtelingen; door de
Verenigde Naties geselecteerde vluchtelingen, die uit erbarmelijke omstandigheden zijn weggehaald en uitgenodigd om in een veilig land een nieuw
bestaan op te bouwen. Deze familie
werd verdreven uit Myanmar omdat
ze ’Karen’ zijn; een volk dat daar geen
enkel recht heeft. In Thailand hebben
ze tien jaar rondgedoold alvorens
Nederland ze heeft uitgenodigd om
zich hier te vestigen.
Ik ontmoette het gezin in februari
2009. De begroeting was hartelijk,
maar de mensen waren erg schichtig
en verlegen. Ze kregen een rijtjeshuis in Grubbenvorst dat voor onze
begrippen wat krap is voor een gezin
van zes. In Thailand hadden ze een
hutje tegen een berghelling, met als

beschutting het oerwoud. Hier hebben
ze verwarming, schoon kraanwater,
een deur die op slot kan en meerdere
kamers.
Bij de tweede ontmoeting nam ik
de mensen mee naar de winkel voor de
aanschaf van woninginrichting gefinancierd met een lening van de gemeente
(moeten ze aflossen). Hierbij geef je als
begeleider onmisbare adviezen.
Spoedig kwam het gezin zich
voorgoed vestigen in hun woning.
Ondertussen had ik niet stilgezeten.
Integendeel; het witgoed geïnstalleerd, bedden opgesteld, meubels
geplaatst, het gezin aangemeld bij
huisarts, tandarts, zorgverzekeraar,
belastingdienst en de kinderen op
school. Eenmaal gearriveerd, gingen de
kinderen naar school en de volwassenen naar de alfabetiseringscursus. Een
integratiebureau leerde de vluchtelingen
omgaan met de huishoudelijke ap-

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

paraten; immers gebruik van vriezer of
stofzuiger was bij hen onbekend.
Langzaam wennen de mensen
aan het dagelijkse leven in Nederland.
De kinderen zijn goed opgenomen
op school en maken vriendjes. Dit is
belangrijk voor hun taalontwikkeling.
De buren werden uitgenodigd voor
een gezellige kennismakingsavond met
hapjes en verhalen uit het vreemde
land. Deze avond was belangrijk voor
hen, om hun plek te kunnen vinden binnen de buurt, te ervaren dat ze welkom
zijn en op burenhulp kunnen rekenen bij
eventuele problemen.
Helaas, problemen kwamen er
ook. Pinksteren, aspergefeesten in
Grubbenvorst. ’s Avonds had zich op
straat een voorval afgespeeld waarbij
één van de kinderen werd achtervolgd
door een aantal jongeren. Op aandringen van een buurtbewoner dropen ze
af, maar kwamen terug. Hierbij werd
geweld gebruikt: een ruit ingegooid
en het gezin werd in de eigen woning
aangevallen. Zomaar door dorpsgenoten vanwege een namaakkaarsje.
Een zwarte dag voor de familie en een
schande voor dit ogenschijnlijk vriendelijke maasdorp.
Dit heeft ook op mij diepe indruk
gemaakt. Spijtig is, dat de politie het
voorval heeft genoteerd, maar nooit enige actie heeft ondernomen. Opvallend
genoeg heeft de familie het voorval
laconiek opgenomen; er was slechts

materiële schade. In Thailand gebeurden misschien wel ergere dingen.
Op een dag belde Samson mij met
het bericht dat zijn buurman was overleden. Hij wilde graag iets doen, maar
wist niet hoe te handelen. Gelukkig
betrokken de buurtbewoners hen bij
de plaatselijke gebruiken.
Samson heeft ondertussen zoveel
kennis van de Nederlandse taal dat hij
mag beginnen met de inburgeringscursus. Hier leert hij behalve taal ook
Nederlandse gebruiken, geschiedenis
en werkzaken. Hij wil niets liever dan
gewoon gaan werken. Na overleg met
de klantmanager van de gemeente
zijn we erin geslaagd, hem te laten
werken op dagen dat hij niet naar
school hoeft. Al werkend zal hij veel
leren en sneller integreren in onze
maatschappij.
Ik heb weinig voor deze mensen
kunnen doen. Het meeste moeten
ze immers zelf doen. Als vrijwilliger
heb ik toch het goede gevoel dat ik
hen wèl met de neus de goede kant
op heb gezet. Ik heb ze laten zien en
voelen dat ze in dit land een bestaan
kunnen opbouwen, zonder angst,
maar wel met dezelfde rechten en
plichten als u en ik. Dit goede gevoel
is mijn beloning, mijn voldoening. Dit
geeft mij de push om verder te gaan
met dit mooie werk!
Theo Theeuwen
vrijwilliger VluchtelingenWerk

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen
diverse kleuren
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openingstijden showroom:
ma t/m vrij
9.00-12.00 en 13.00-17.30 uur
za 9.00-13.00 uur
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Bespreking Poll week 34

Iedereen moet gratis gebruik kunnen maken van de bibliotheek
Bijna driekwart van de stemmers op onze poll van twee weken geleden
vindt dat iedereen gratis gebruik moet kunnen maken van de bibliotheek.
Voorlopig zal er echter in ons land nog voor het lidmaatschap betaald
moeten worden. De reden hiervoor is dat de gemeente een maximumbedrag

voor het geheel van het sociaal-culturele werk verdeelt over verschillende
voorzieningen, waarvan de openbare bibliotheek er een van is. Derhalve wordt
er aan de burgers toch een bijdrage gevraagd voor het gebruik maken van de
bibliotheek.

Kinderen moeten met het eigen dialect
worden opgevoed
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In een artikel over dialectfilmpjes van onder anderen Steven Seagal in de
vorige HALLO kwam naar voren dat de jongens uit Melderslo zich ten doel hebben gesteld om het dialect onder jongeren populairder te maken. Hieruit blijkt
dat volgens hen het dialect ten opzichte van vroeger tijden aan populariteit heeft
ingeboet. Ook uit onderzoek blijkt dat steeds minder Nederlanders, en met name
kinderen, in dialect met elkaar spreken. De vraag is natuurlijk of het verdwijnen
van het dialect erg is. Er spelen bij het beantwoorden van deze vraag meerdere
aspecten mee.
Ten eerste vinden sommige mensen het verdwijnen ervan een vorm van
taalverarming. Veel woorden in het standaard Nederlands hebben ontzettend
veel varianten in het dialect. Zo is het woord eekhoorn te vertalen in bijvoorbeeld

enkhinneke, eekhoeiertje, engkats, eekkatske, enkpoes, eekpoesje, eekkater,
eikennootje, enkbeugel, vlobok, zeikhoos of zeikpoes. Met het verdwijnen van het
dialect gaan ook al deze varianten verloren. Daarnaast kan het dialect ook fungeren
als een soort bindmiddel tussen mensen. Diegenen die hetzelfde dialect spreken
hebben een sterkere band met elkaar. Men heeft het gevoel ergens bij te horen en
thuis te zijn bij de mensen met dezelfde taal.
Toch hoor je in deze discussie vaak dat het verdwijnen van het dialect onvermijdelijk is. Een dialect bestaat alleen bij de gratie van grenzen. In deze tijd waarin
grenzen steeds meer grenzen vervagen, is het dialect niet meer toereikend om met
anderen te communiceren. Daardoor komt steeds meer de behoefte aan een algemene taal. En daar kun je volgens sommigen niet vroeg genoeg mee beginnen.

Uitslag vorige week (week 35) > Weerbaarheidstraining moet een standaard onderdeel worden van het lespakket
van basisscholen > eens 89% oneens 11%

Cactus
Column

Kilo
knallers

Sommige lieden maken er
een sport van om middenstanders een hak te zetten.
En indirect de consument.
Zoals bijvoorbeeld de actie om
de kilopakketten vlees die voor
een bepaald bedrag werden
aangeboden als ´dieronvriendelijk´ te bestempelen. De
aangevallen kruidenier, in dit
geval de C1000 zou daarop een
eind maken aan zijn actie.
Maar hoe dan ook, de grote
gezinnen die hadden willen
profiteren van de aanbieding
werden de dupe. Collega
grootgrutters vonden er al
gauw iets op en begonnen te
adverteren met : ‘varkenslappen, etc, per acht stuks
verpakt’. Het is dus maar net in
welk vat je de boodschap giet.
Voor de liefhebbers een
uitstekend alternatief en
daarbij ook nog redelijk
geprijsd . Het verhaal toont
echter aan dat steeds meer
lieden zich met dingen gaan
bemoeien waar ze verstand
van menen te hebben. Jammer
voor hen worden de aangesprokenen ook verstandiger
en weten de fictie van de
werkelijkheid te
onderscheiden. Een werkelijkheid die dicht in de buurt van
de portemonnee komt en die
bedacht is op de bezuinigingen
die er zeker aan dreigen te
komen. Daarbij zijn die
mensen echt wel diervriendelijk en zoeken ze niet telkens
een stok om een hond mee te
slaan.
Veel gekker is het bericht
dat de regering goedkeuring
wil verlenen aan het spelen
van poker op de computer.
Poker dat van oorsprong een
(verslavend) gokspel is waar
veel geld in om kan gaan.
Waarom, vraag je je af,
moeten de zwak in de
schoenen staande gokkers nog
meer geld kunnen verspelen.
Denk er aan dat de
organisatoren al precies weten
hoeveel er binnen gaat komen.
De Tweede Kamer zou
onmiddellijk een eind aan deze
flauwekul moeten maken en
Wakker Dier zou zich Wakker
Mens moeten gaan noemen.
Met een poker-knal effect
zogezegd.
Cactus

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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GEPLUKT

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

Koken Tiny Rongen
metHallo
Franse
ovenschotel

In Tienray ziet onze HALLO-verslaggever een opgeknapte tractor rijden,
een Deutz. Nieuwsgierig volgt hij het ‘stalen ros’ en komt uiteindelijk
terecht bij een woning aan de Constant Dietzstraat. Na een kort gesprekje
blijkt de tractorchauffeur ook de eigenaar van de Deutz te zijn. Deze week
wordt hij, Tiny Rongen, ‘Geplukt’.

Benodigdheden: (4 personen)
500 gram kipfilet (kan ook met
hamlapjes)
2 uien
1 groene paprika
1 bakje champignons
1 blikje tomatenstukjes
30 gram bloem
4 dl bouillon van een blokje
1 dl rode wijn
zout, peper, nootmuskaat, tijm
200 gram geraspte jonge kaas
1 eetlepel boter
Bereiding:
• Zorg dat alle ingrediënten zijn
gesneden voor je begint;
• verwarm de oven voor op 200
graden;
• snijdt de kipfilet in stukjes en
braad deze in de boter goed
aan;
• hierna de kipfilet in de
ovenschaal overdoen;
• in het achtergebleven vet de
uien en paprika fruiten tot de
uien goudgeel zien. Hierna de
bloem toevoegen en even
meebakken;
• scheutje voor scheutje de wijn
en de bouillon toevoegen.
Goed roeren;
• zorg dat de saus wat dikker
blijft dan je gewend bent;
• saus op smaak brengen met
zout en peper en wat tijm.
Saus bovenop het vlees doen;
• champignons in plakjes
erbovenop doen en de
tomatenblokjes hier weer
bovenop leggen;
• even glad strijken en de kaas
over de tomaten verspreiden.
• wat nootmuskaat erover strooien;
• deksel op de ovenschaal doen
of eventueel afdekken met
aluminiumfolie;
• plaats de schaal in een oven
van 200 graden, na 40
minuten is de ovenschotel
klaar.

Ook zit ik regelmatig op de grasmaaier.
Verder sta ik geregeld nabij de wei te
buurten met bekenden”, aldus Tiny.

Stadse mensen
zijn jaloers
op waar wij wonen
De Deutz-liefhebber is een geboren
en getogen Tienraynaar en houdt van
zijn dorp. “Als we ergens op visite zijn
buiten Tienray en we gaan weer naar
huis zeg ik ook altijd: ‘Kom we gaan
naar Klein Lourdes’.” Nu er weer een
terras is in de kern van het dorp, heeft
Tienray weer wat meer uitstraling.
Alleen de verkeersdrempels mogen ze
wat hem betreft weghalen want dat
zijn in zijn ogen ondingen. Op de vraag
wat het mooiste plekje van Tiendere
is zegt hij: “Wat denk je nou zelf? Mijn
wei natuurlijk, hier breng ik bijna al
mijn vrije tijd door. Regelmatig vraagt
Mien of ik soms in de wei wil blijven
slapen”, lacht Tiny. Hij is van mening
dat veel mensen uit de stad jaloers op
hem zijn om zo’n mooie woonomgeving.
Maar er zijn ook zaken waar hij
in zekere zin een hekel aan heeft. “Ik
houd niet van regen, daar word ik niet
vrolijk van, ofschoon we niet zonder
kunnen. Verder vind ik de kortste
maanden van het jaar niet leuk omdat

het ’s avonds dan vroeg donker en koud
is”, zegt Tiny. ‘s Nachts hoeven ze hem
nergens wakker voor te maken want
zijn nachten zijn kort. Elke ochtend
staat hij om 05.00 uur op want zijn
werk begint om 06.00 uur. Favoriete tvprogramma’s heeft hij niet. Wel kijkt hij
geregeld naar het nieuws en de serie
‘Boer zoekt vrouw’. Tiny geeft helemaal
niks om voetbal of films.
Tiny wil wel eens een smoes
verzinnen om bepaalde klussen die
gedaan moeten worden uit te stellen.
“Maar dat heeft Mien dan door en zit
ze achter mijn vodden. Stel niet uit tot
morgen wat je vandaag kunt doen, dan
heeft de ziel weer rust zegt ze dan”,
aldus de paarden- en tractorliefhebber.

Geef Tiny maar
Maxima en Frans
Als ik hem vraag wie hij ooit nog
wel eens zou willen ontmoeten, zegt
hij zonder nadenken: “Prinses Maxima,
omdat dat een mooie en spontane
vrouw is en Frans Bauer. Wanneer ik op
mijn tractor zit draai ik altijd zijn cd’s.
Die zanger is gewoon zichzelf gebleven”, besluit Tiny het gesprek.
Even later rijd ik weer naar huis en
hoor toevallig Frans Bauer op de radio.
Ik geef de volumeknop een zwengel
naar links. Jammer dat prinses Maxima
niet zingt.

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Ballonlopen op de Maas in Broekhuizen

In een donkerblauwe overall
gestoken en met een groene Deutz-pet
op z’n hoofd staat de Tienraynaar me
te woord. Tiny Rongen is 58 jaar oud
en al ruim 35 jaar getrouwd met Mien
die 56 jaar oud is. Samen hebben ze
twee dochters, Karin en Esther. Karin
woont vier jaar samen met Bastiaan in
Nijmegen en Esther heeft haar domicilie sinds drie jaar met John in America.
Beroepsmatig werkt Tiny vanaf januari
2001 met veel plezier bij Geelen Beton

Wanssum als productiemedewerker.
Omdat ik Tiny al heb gespot op
zijn tractor, zullen oude tractoren wel
zijn hobby zijn. “Nou, dat klopt ten
dele, want mijn grootste hobby is mijn
paard, de haflinger Alex. Daarnaast de
Deutz-tractor die tijdens mijn vakantie
helemaal is opgeknapt en waarmee ik
hier in de buurt rondtoer. In mijn vrije
tijd trek ik mijn overall aan en kun je
me vinden in de wei achter het huis
bij het verzorgen van Alex, mijn paard.
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Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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1, 2, 3

Lever de bo
nnen in
en haal uw
voordeel
bij de Echte
Bakker!

Pakje
speculaasjes

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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In Broêkeze hebbe ze wát ni-js verzonne,
En hebbe ze de zwoârte-kracht ovverwonne.
Ge blost ni te min,
Da kroepte d’r in,
en zoë ovver ’t water, in ballonne!
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Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Gemeente gesloten op vrijdag
10 september
Het gemeentehuis is op vrijdag de gehele dag gesloten vanwege een personeelsbijeenkomst.
Deze sluiting geldt ook voor gemeentewerken. Overigens heeft dit geen gevolgen voor de huwelijken die deze dag gepland zijn.
Burgerlijke stand is die dag tussen 08.00 en 09.00 uur bereikbaar onder tel.nr. 06 – 82 01 11 00,
uitsluitend voor het maken van afspraken voor het doen van aangiften van geboorte- en/of overlijdensaangiften. Voor dringende zaken m.b.t. gemeentewerken kunt u tijdens deze dag contact
opnemen met het storingsnummer: 06 23 49 82 49.

Rooster Recreatief Zwemmen
Dag
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Tarieven
Per bezoek
10 badenkaart
25 badenkaart
Huur kluisje
Paskosten

Tijd
09:30-11:30
09:30-10:15
11:00-13:30
09:45-10:45
12:00-13:30
13:30-14:15
18:30-20:00
07:30-08:30
09:00-09:45
12:00-15:30
18:30-20:00
20:45-21:30
14:00-18:00
11:00-15:00

Bad
Baby-/peuterzwemmen recreatiebad
Trimzwemmen wedstrijdbad
Wedstrijdbad en vanaf 11:30 ook recreatiebad
Beide baden
Beide baden
Trimzwemmen recreatie en wedstrijdbad
Beide baden
Beide baden
Aqua-varia beide baden
Beide baden
Beide baden
Zwangerschapszwemmen recreatiebad
De gehele dag gesloten
Beide baden
Beide baden

3 t/m 12 jaar
€			3.20
€ 29.00 (slechts € 2.90 per keer)
€ 68.00 (slechts € 2,72 per keer)
€			0.20
€			5,00 (eenmalig)

3 t/m 12
jaar
€ 3.20
€ 3.20
€ 3.20
€ 3.20
€ 3.20
€ 4.20
€ 3.20
€ 3.20
€ 4.20
€ 3.20
€ 3.20
€ 3.20

13 jaar
en ouder
€ 4.20
€ 4.20
€ 3.20
€ 4.20
€ 3.20
€ 4.20
€ 4.20
€ 3.20
€ 4.20
€ 4.20
€ 4.20
€ 4.20

€.3.20
€ 3.20

€ 4.20
€ 4.20

13 jaar en ouder
€			4.20
€ 38.00 (slechts € 3,80 per keer)
€ 89.50 (slechts € 3,58 per keer)

• Overigens geldt het goedkope tarief ook voor bepaalde tijdstippen voor personen van 13 jaar en
ouder ( zie boven)
• Kinderen t/m 2 jaar gratis entree
• Tijdens de vakantieperiodes van de basisscholen zijn er extra tijden. Roosters hiervan zijn
verkrijgbaar aan de kassa.
Tevens kunt u bij ons terecht in verschillende doelgroepen. Zo geven wij hydro Riding, aqua-joggen,
aqua-varia, zwemles voor volwassenen en kinderen, trimzwemmen, zwangerschapszwemmen,
baby/peuterzwemmen en zwemmen met medische indicatie.
Discozwemmen: iedere laatste vrijdag van de maand is er discozwemmen
van 19:00 uur tot 21:00 uur. M.u.v. de zomervakantie
Mocht u hier meer informatie over willen hebben, kunt u altijd even bellen of kom gerust eens langs.

Raadsvergadering
Op dinsdag 14 september 2010 is er een openbare raadsvergadering in de raadzaal van het
gemeentehuis van Horst aan de Maas. De vergadering begint om 20.00 uur en de volgende punten
staan op de agenda:
Burgerpodium
Volgens het reglement van orde kunnen de
aanwezigen het woord voeren of een presentatie
houden over al of niet op de agenda		vermelde
onderwerpen. Wilt u gebruik maken van het
burgerpodium, neem dan vóór de		vergadering
contact op met de griffier, de heer R. Poels,
tel: 077 – 477 97 70 of 06 - 51852891 of email:
griffier@horst.nl.
Spreekrecht raadsleden
De leden van de raad kunnen alleen het woord
voeren over onderwerpen die niet op de agenda
staan.
a Beantwoording van schriftelijke raadsvragen.
b (Actieve) Informatie vanuit het college.
Ingekomen / ter inzage liggende stukken
Het presidium stelt de raad voor de ingekomen
en de ter inzage liggende stukken af te werken
zoals per ingekomen stuk afzonderlijk wordt
voorgesteld.
Notulen raadsvergaderingen 20 juli 2010
Het presidium stelt de raad voor het verslag vast
te stellen conform het toegezonden concept.
Voetpad achter basisschool de Doolgaard,
tussen ‘t Veldje en Slooyerbroek in Horst
Door de harmonisatie en eenduidigheid in de eigendomssituatie van het schoolterrein wordt aan
de gemeenteraad voorgesteld om het voetpad dat
achter tegen de school aan ligt en dat ’t Veldje
verbindt met Slooyerbroek te onttrekken aan het
openbaar verkeer.

sen. De gemeenteraad moet instemmen met de
voorgestelde verordening.
Controleprotocol 2010 en het normenkader
In het Controleprotocol 2010 en het		normenkader
staan regels waarmee de		accountant rekening
moet houden bij de		controle van de jaarrekening
2010. De leden van de gemeenteraad wordt voorgesteld om het controleprotocol en het normenkader vast te stellen.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo)
Door de wettelijke invoering van de Wabo
per 1 oktober 2010 moeten de Algemene
plaatselijke verordeningen, Leges-, Bouw- en
Erfgoedverordening (voorheen Monumentenverordening) aangepast worden. De gemeenteraad moet instemmen met het wijzigingsvoorstel.
Welkom
Wilt u ‘live’ horen hoe de gemeenteraad beslist?
Kom dan luisteren op dinsdag 14 september
2010 vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!
De gemeenteraad wordt live uitgezonden via:
www.horstaandemaas.nl.
Meer informatie
De agenda en voorstellen van deze vergadering kunt u inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk
op www.horstaandemaas.nl.

“VROM starterslening Horst aan de Maas”
De startersregeling houdt in dat starters onder
gunstige voorwaarden maximaal € 30.000 aanvullend kunnen lenen om een tekort in de financiering voor de eerste koopwoning te overbruggen.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de
bovengenoemde verordening vast te stellen.
Toeristenbelasting 2011
Elk jaar wordt de verordening toeristenbelasting
vastgesteld met de nieuwe tarieven. Eventuele
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de
toeristenbelasting worden daarin meegenomen.
Door dat nu al te doen, krijgen ondernemers de
gelegenheid om hun prijsfolders tijdig aan te pas-

Welk afval wordt de komende tijd opgehaald?
Vrijdag 10 september
• restafval Horst-Noord
• plastic America, Evertsoord, Griendtsveen,
Hegelsom, Horst, Kronenberg, Meterik en
Sevenum
Zaterdag 11 september
• oud papier America, Evertsoord, Griendtsveen,
Hegelsom, Kronenberg en Melderslo
• oude metalen Melderslo
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Maandag 13 september
• restafval omgeving Broekhuizen,
Broekhuizenvorst en Lottum-Noord
Dinsdag 14 september
• restafval omgeving Grubbenvorst-Noord en
Lottum-Zuid

Woensdag 15 september
• restafval Evertsoord, Grubbenvorst-Centrum,
Kronenberg en Sevenum
• GFT-afval Meerlo, Swolgen en Tienray
Donderdag 16 september
• restafval omgeving Melderslo en Horst-Zuid
Vrijdag 17 september
• restafval America en Griendtsveen
Zaterdag 18 september
• oud papier Horst-Zuid, Sevenum
• oude metalen Sevenum
• KCA gemeentewerken
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Afvalcontainers
De afvalcontainers dienen uiterlijk 07.00 uur aan
de openbare weg te staan.

Inzameling tuinafval
Iedere zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur kan er
door inwoners van de voormalige gemeente
Horst aan de Maas tuinafval gebracht worden
naar gemeentewerken, Americaanseweg 43. Het
tuinafval dient zelf afgeladen te worden, denk
eraan het benodigde gereedschap daarvoor
ook zelf mee te brengen.
De burgers van de voormalige gemeente
Sevenum en Meerlo, Tienray en Swolgen kunnen hun tuinafval brengen naar het		milieustation
in Venlo, respectievelijk Venray. Zie hiervoor de
informatie in de gemeentegids op blz. 23 tot en
met 33.
Inzameling klein gevaarlijk afval (kga)
Iedere eerste en derde zaterdag van de maand
van 10.00 tot 14.00 uur kan er door inwoners

van de voormalige gemeente Horst aan de
Maas klein gevaarlijk afval gebracht worden naar
de chemokar bij gemeentewerken.
De burgers van de voormalige gemeente
Sevenum en Meerlo, Tienray en Swolgen kunnen hun kga brengen naar het milieustation in
Venlo, respectievelijk Venray.
Zie hiervoor de informatie in de gemeentegids op
blz. 23 tot en met 33.
Om voor burgers van de voormalige gemeente
Horst aan de Maas te kunnen zien onder
welke afvalroute u valt kunt u de kalender 2010
raadplegen (zie stratenregister).
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of raadpleeg:
www.horstaandemaas.nl.

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend:

nen bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

Bouwvergunning 2e fase
Het oprichten van een reclamemast op het
perceel gelegen aan de Medegebroekweg
ongenummerd te Sevenum.

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 plaatsen van een terrasoverkapping op
het perceel gelegen aan de Meerweg 31 te
Kronenberg.

De bouwvergunning 2e fase is verzonden op 31 augustus 2010.

Bovengenoemde vergunning is verstuurd
op 9 september 2010

Reguliere bouwvergunning
• Het oprichten van een mest- en zaagselopslag op het perceel gelegen aan de
Slenkenweg 10 te Evertsoord.
• Het oprichten van een studio en garage en
het verbouwen van school tot woonfunctie op
het perceel gelegen aan de Schoolstraat 41 te
Horst.
• Het veranderen van de winkelpui op het perceel gelegen aan de Steenstraat 8 te Horst.

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit
is betrokken kan een beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending van de
betreffende bouwvergunning met ontheffing bij
de Rechtbank Roermond (sector bestuursrecht,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond). Deze mogelijkheid staat alleen op voor belanghebbenden:
- die zienswijzen hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
- die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet
tot het inbrengen van zienswijzen in staat zijn
geweest.
Een beroepschrift schorst de werking van de
bouwvergunning met ontheffing niet. De indiener van een beroepschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen, dat vereist. Aan het
indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten
verbonden.

Lichte bouwvergunning
• Het oprichten van een terrasoverkapping
op het perceel gelegen aan de Gebr. Van
Doornelaan 70 te Horst.
• Het vergroten van de woning op het
perceel gelegen aan de Snelkensstraat 8 te
Sevenum.
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 9 september 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken kan ingevolge de Algemene
Wet Bestuursrecht daartegen bij Burgemeester
en Wethouders van Horst een bezwaarschrift
indienen binnen zes weken na de dag van
verzending van de betreffende vergunning.
Een bezwaarschrift schorst de werking van de
vergunning niet. De indiener van een bezwaarschrift kan tevens de voorzieningenrechter
bij de Rechtbank Roermond (sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond)
verzoeken een voorlopige voorziening te
treffen indien onverwijlde spoed, gelet op
de betrokken belangen, dat vereist. Aan het
indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten
verbonden.
Aanvraag reguliere bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om reguliere
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het bouwen van een potstal voor koeien en
het verlengen van een loods op het perceel
gelegen aan de Zwarte Plakweg 85A te
America, ingekomen d.d. 31 augustus 2010.
• Het plaatsen van reclame op de voorgevel op
het perceel gelegen aan het Wilhelminaplein
5V te Horst, ingekomen d.d. 31 augustus
2010.
• Het verbouwen van een schuur tot mantelzorgwoning op het perceel gelegen aan
de Americaanseweg 44 te Kronenberg,
ingekomen 1 september 2010.
• Het veranderen van een langgevelboerderij
op het perceel gelegen aan de Spoorstraat
68 (ged.) te Tienray, ingekomen d.d. 26
augustus 2010.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Aanvraag lichte bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om lichte
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het plaatsen van reclame op het perceel
gelegen aan de Wilhelminaplein 5 te Horst,
ingekomen d.d. 31 augustus 2010.
• Het oprichten van een terrasoverkapping op
het perceel gelegen aan het Kerkveld 10 te
Meerlo, ingekomen 30 augustus 2010.
• Het oprichten van een terrasoverkapping op
het perceel gelegen aan de Zadelmakerstraat
11 te Sevenum, ingekomen d.d. 30 augustus
2010.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwin-

Verleende sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende sloopvergunning is
verleend:
• Het slopen van het asbesthoudend dakbeschot
van de woning en asbesthoudende materialen
rondom de woning op het perceel gelegen aan
de Van Elzenweg 2 te Hegelsom.
Deze vergunning is verstuurd op
7 september 2010
• Het slopen van golfplaten van een schuur, aanbouw, kas en tuinhuis op het perceel gelegen
aan de St. Jorisweg 8 te Hegelsom.
• Het slopen van het dak van een schuur op het
perceel gelegen aan de Haagweg 6 te Horst.
• Het slopen van het dak van een champignonloods op het perceel gelegen aan de
Herenbosweg 36A te Melderslo.
Deze vergunningen zijn verstuurd op
9 september 2010
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit
is betrokken kan ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht daartegen bij het College van
burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas een bezwaarschrift indienen, binnen zes
weken na de dag van verzending van de betreffende sloopvergunning. Een bezwaarschrift
schorst de werking van de vergunning niet. De
indiener van een bezwaarschrift kan tevens
de voorzieningenrechter bij de Rechtbank
Roermond (Sector bestuursrecht, Postbus 950,
6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn
kosten verbonden.
Over de sloopvergunning kunt u inlichtingen
inwinnen bij de afdeling Vergunningen.
Aanvraag sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat een aanvraag om lichte bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het slopen van het asbesthoudend dakbeschot
van de woning en het verwijderen van asbesthoudende materialen rondom de woning op
het perceel gelegen aan de Van Elzenweg 2
te Hegelsom, ingekomen d.d. 2 september
2010.
• Het gedeeltelijk slopen van het woonhuis en
het achterhuis op het perceel gelegen aan de
Jaegerweg 16 te Melderslo, ingekomen d.d.
31 augustus 2010.

• Het slopen van 2 slopen op het perceel gelegen
aan de Steeg 65 te Sevenum, ingekomen d.d.
24 augustus 2010.
• Het slopen van asbesthoudende golfplaten van
voormalige champignonkwekerij met aangrenzende overkapping op het perceel gelegen aan
de Kruisstraat 4 te Swolgen, ingekomen d.d.
27 augustus 2010.
• Het slopen van golfplaten op het perceel gelegen aan de Kleiweg 9 te Tienray, ingekomen
d.d. 24 augustus 2010.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Horst, 9 september 2010.
De burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en) /
ontheffing(en)
De volgende aanvrage(n) evenementenvergunning zijn ontvangen:
Kapvergunningen
• J. Gielen v/d Voort voor het kappen van 8 populieren achter de woning op Broekhuizerweg
40 te Lottum;
• G. van Bracht voor het kappen van 4 bomen
achter de woning op Staarterstraat 26 te
Sevenum.
Exploitatievergunning
• H.M.L. Dielissen en J.M. Dielissen-Mennen
voor het exploiteren van clubhuis, restaurant
“De Peelse Golf”, Maasduinenweg 1, 5977 NP
te Evertsoord;
U kunt de betreffende stukken inzien van
10 september 2010 t/m 24 september 2010
tijdens de openstellingsuren 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.

Tijdelijke
verkeersmaatregel
- op zaterdag 18 september 2010 wordt een
gedeelte van de Vlasvenstraat te Melderslo,
tussen Massenweg en Past. Teeuwenstraat,
afgezet;
- op zondag 12 september 2010 is het
Lambertusplein afgesloten voor verkeer i.v.m.
kantklosdemonstraties in het centrum van
Horst;
- op zondag 12 september 2010 is een gedeelte
van de Pastoor Debijestraat te Hegelsom
afgezet;
- op zaterdag 18 september 2010 is een gedeelte
van de Bosschekampstraat te Sevenum afgezet;

Wegwerkzaamheden
Op 13 september start aannemer Janssen de
Jong Infra met de aanpassing van het verkeersplateau op het kruispunt Schadijkerweg
- Bondserf in Meterik.
Hiervoor is het noodzakelijk om de
Schadijkerweg ter plaatse af te sluiten. Het
verkeer zal worden omgeleid via de Dr.
Lemmenstraat en de Past. Notermansstraat
v.v. Dit zal via de bekende gele borden worden
aangegeven.
De werkzaamheden zullen naar verwachting 1
week duren.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de
heer H. Meskers van team IBOR. Hij is alleen s’
morgens bereikbaar op tel. 077 – 477 94 94.

Milieu
Bekendmaking melding (8.40 Wm) in
het kader van de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet vereist. Voor deze inrichtingen
gelden algemene regels, die nodig zijn ter
bescherming van het milieu. Dergelijke inrichtingen zijn wel verplicht om hun activiteiten te
melden. Deze melding dient Burgemeester en
wethouders bekend te maken. Daarom maken
zij bekend dat bij hen is binnengekomen:
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
16 juni 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
activiteitenbesluit
Aanvrager:
Ventrail BV
Adres Inrichting:
Songertweg 1
Ter inzage en nadere informatie:
De melding en andere ter zake doende stukken
liggen ter inzage van 10 september 2010 tot
en met 7 oktober 2010. U kunt de betreffende
stukken inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in
Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het
gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00
uur en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur
tot 17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer
u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u het beste contact opnemen met de heer
J. Huijs van team Vergunningen bereikbaar
onder nummer 077 – 477 97 77.
Bekendmaking ontwerpbeschikking
hogere grenswaarde in het kader van de
Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas maken bekend, dat zij het
voornemen hebben om een hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder te verlenen
voor nieuwbouwwoningen binnen het plan “De
Afhang”.
Ter inzage en nadere informatie
Het ontwerpbesluit en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 13 september
2010 tot 25 oktober 2010. U kunt de betreffende stukken inzien in de informatiehoek van
het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6
in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van
het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00
uur en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur
tot 17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer
u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u het beste contact opnemen met de heer
J.Huijs van de afdeling Vergunningen via telefoonnummer 077 – 477 97 77.
Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de inzage
termijn mondeling of schriftelijk zienswijzen
over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Het indienen van zienswijzen per email is
vooralsnog niet mogelijk. U kunt uw schriftelijke zienswijzen richten aan Burgemeester
en wethouders. Voor het inbrengen van uw
mondelinge zienswijze dient u een afspraak
te maken via de heer J. Huijs van de afdeling
Vergunningen.
Ingekomen brieven met zienswijzen en verslagen van mondeling ingebrachte zienswijzen worden bij de andere stukken ter inzage
gelegd.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de
zienswijzen bij het nemen van een definitief
besluit. Tegen het definitieve besluit kan
beroep worden ingediend. Het instellen van
beroep, bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, tegen de beschikking is
mogelijk voor belanghebbenden. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden
verweten dat hij geen zienswijze tegen het
ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht, kan
geen beroep instellen.
Bekendmaking melding (8.40 Wm) in
het kader van de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet vereist. Voor deze inrichtingen

gelden algemene regels, die nodig zijn ter
bescherming van het milieu. Dergelijke inrichtingen zijn wel verplicht om hun activiteiten te
melden. Deze melding dient Burgemeester en
wethouders bekend te maken. Daarom maken
zij bekend dat bij hen is binnengekomen:
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
15 juni 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
activiteitenbesluit
Aanvrager:
Plus Supermarkt
Adres Inrichting:
Kerkstraat 4
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 10 september
2010 tot en met 7 oktober 2010. U kunt
de betreffende stukken inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de
openingstijden van het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00 uur en dinsdag tot en
met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor
meer informatie of wanneer u de stukken op
een ander tijdstip wilt inzien, kunt u het beste
contact opnemen met de heer J. Huijs van
team Vergunningen bereikbaar onder nummer 077 – 477 97 77.
Horst, 9 september 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Wet ruimtelijke
ordening
Ontwerp bestemmingsplan ‘Kamplaan
te Hegelsom’ (herinnering)
Ten zuiden van Hegelsom ligt het plangebied
Kamplaan. Het plangebied is geheel in eigendom van de gemeente Horst aan de Maas. De
gemeente is voornemens het plangebied in
ontwikkeling te brengen.
In het huidige bestemmingsplan geldt voor
de locatie al een woonbestemming echter
ontbreken de bouwmogelijkheden in de vorm
van bouwvlakken.
In dit ontwerp bestemmingsplan worden de
nieuwe bestemmingen voor deze locatie wettelijk geregeld, waardoor bouw en gebruiksmogelijkheden ontstaan.
Er zullen de volgende woningtypen gerealiseerd worden: 4 seniorenwoningen (huur),
13 woningen in het kader van Collectief particulier opdrachtgeverschap en 5 vrije sector
kavels.
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas maken bekend dat met ingang van

18 augustus 2010 voor de duur van zes weken
het ontwerpbestemmingsplan ‘Kamplaan e.o.
Hegelsom’ ter inzage ligt.
Het plan ligt op de gebruikelijke openingstijden ter inzage in de informatiehoek van het
gemeentehuis (Wilhelminaplein 6 te Horst).
De openingstijden van de informatiehoek zijn
van maandag 09.00-12.00 uur en van 14.0019.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 09.0012.00 uur en van 14.00-17.00 uur.
Daarnaast wordt het ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd op de website www.
horstaandemaas.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de hiervoor genoemde termijn kan
een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Wij ontvangen uw zienswijze
bij voorkeur schriftelijk. U kunt deze richten
aan Burgemeester en Wethouders van Horst
aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA Horst
onder vermelding van ‘zienswijze woningbouwlocatie Kamplaan e.o. Hegelsom. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met
de afdeling Ruimte (077- 477 97 77).
Ontwerpbestemmingsplan ‘De Afhang’
te Horst.
Aan de westrand van Horst, tussen de
Westsingel, Americaanseweg en Meterikseweg
is het uitbreidingsgebied ‘De Afhang’ gelegen.
In dit gebied worden ruim 500 woningen
gerealiseerd. Het plan heeft de hoogwaardige
en duurzame ruimtelijke kwaliteit van zowel
de bebouwing als de openbare ruimte hoog
in het vaandel staan. Fase A van de Afhang,
bestaande uit 160 woningen, is inmiddels
gerealiseerd.
Omwille van een sterke samenhang van het
totaal plan is de ambitie geformuleerd om
voor alle fasen dezelfde beeldregieprincipes te
hanteren. Hiertoe is een beeldkwaliteitsplan
voor De Afhang opgesteld.
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas maken bekend dat met ingang van
maandag 13 september 2010 voor de duur van
zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘De
Afhang’ te Horst ter inzage ligt.
Het plan ligt op de gebruikelijke openingstijden ter inzage in de informatiehoek van het
gemeentehuis (Wilhelminaplein 6 te Horst).
De openingstijden van de informatiehoek zijn
van maandag 09.00-12.00 uur en van 14.0019.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 09.0012.00 uur en van 14.00-17.00 uur.
Daarnaast wordt het ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd op de websites www.ruimtelijkeplannen.nl en www.horstaandemaas.nl.
Gedurende de hiervoor genoemde termijn kan
een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Wij ontvangen uw zienswijze

bij voorkeur schriftelijk. U kunt deze richten
aan Burgemeester en Wethouders van Horst
aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA Horst
onder vermelding van ‘zienswijze De Afhang’.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de afdeling Ruimte (077 - 477 97 77).
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.22
Wet ruimtelijke ordening en ontwerpbesluit reguliere bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas zijn voornemens om met toepassing van
artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening (Wro)
ontheffing te verlenen van het bepaalde in het
bestemmingsplan ‘Buitengebied, deelgebied II’,
voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit
(met een instandhoudingstermijn van 1 jaar)
op het adres Dwarsweg 12, 5964 PG Meterik,
kadastraal bekend Horst, sectie L, nummer
1696.
Het ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing
en bouwvergunning en alle daarop betrekking
hebbende stukken ligt overeenkomstig afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met
ingang van 9 september 2010 tot en met 20
oktober 2010 voor een ieder ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur in de informatiehoek in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Gedurende de ter inzage termijn van het
ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en
bouwvergunning kunnen belanghebbenden
zienswijzen kenbaar maken, (bij voorkeur)
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, Postbus 6005,
5900 AA Horst of mondeling bij het team
Vergunningen.
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening en ontwerpbesluit lichte bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas zijn voornemens om met toepassing
van artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening
(Wro) ontheffing te verlenen van het bepaalde
in het bestemmingsplan ‘Kern Sevenum’, voor
het uitbreiden van de woning op het adres
Bosschekampstraat 77, 5975 AS Sevenum,
kadastraal bekend Sevenum, sectie L, nummer
2430.
De aanvraag om lichte bouwvergunning voldoet aan de criteria vermeld in artikel 4.1.1., lid
1, sub a Besluit ruimtelijke ordening (Bro) om
met toepassing van artikel 3.23 Wet ruimtelijke
ordening (Wro) ontheffing te kunnen verlenen.

oktober 2010 voor een ieder ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur in de informatiehoek in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Gedurende de ter inzage termijn van het
ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en
bouwvergunning kunnen belanghebbenden
zienswijzen kenbaar maken, (bij voorkeur)
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, Postbus 6005,
5900 AA Horst of mondeling bij het team
Vergunningen.
Ontwerp-besluit ontheffing artikel 3.23
Wet ruimtelijke ordening en ontwerpbesluit reguliere bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas zijn voornemens om met toepassing
van artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening
(Wro) ontheffing te verlenen van het bepaalde
in het bestemmingsplan ‘Kern Tienray’, voor
het oprichten van een garage op het adres
Spoorstraat 51 te Tienray, 5865 AG Tienray,
kadastraal bekend Meerlo, sectie C, nummer
1369.
De aanvraag om lichte bouwvergunning voldoet aan de criteria vermeld in artikel 4.1.1.,
lid 1, sub a Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
om met toepassing van artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening (Wro) ontheffing te kunnen
verlenen.
Het ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en bouwvergunning en alle daarop
betrekking hebbende stukken ligt overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht met ingang van 9 september
2010 tot en met 20 oktober 2010 voor een
ieder ter inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00
tot 12.00 uur in de informatiehoek in het
gemeentehuis van Horst aan de Maas,
Wilhelminaplein 6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Gedurende de ter inzage termijn van het
ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing en
bouwvergunning kunnen belanghebbenden
zienswijzen kenbaar maken, (bij voorkeur)
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, Postbus 6005,
5900 AA Horst of mondeling bij het team
Vergunningen.
Horst, 9 september 2010.

Het ontwerpbesluit tot verlening van ontheffing
en bouwvergunning en alle daarop betrekking
hebbende stukken ligt overeenkomstig afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met
ingang van 9 september 2010 tot en met 20

Burgemeester en wethouders
van Horst aan de Maas,

maken. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden
dat u bij de afdeling		 Burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs (paspoort/id-kaart of rijbewijs)
nodig hebt.

regels voor bouwen, ruimtelijke ordening, milieu
en brandveiligheid en de regels van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV).

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

Algemene informatie
Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.
Daarnaast is afdeling burgerzaken 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. Wilt u een
Afspraak op Maat: 13.15 – 16.30 uur.
Vrijdag
08.00 – 12.00 uur.

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

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

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.

Telefonische bereikbaarheid tijdens kantooruren:
0478 -52 33 33 (gemeentehuis Venray).
Buiten kantooruren bij spoedgevallen: politie,
tel. 0900 -88 44. Postadres: Afdeling Veiligheid
en handhaving, p.a. gemeente Venray, Postbus
500, 5800 AM Venray.
E-mail: gemeente@venray.nl t.a.v. afdeling
Veiligheid en Handhaving.

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 alarmnummer 1-1-2. Overige hulpaanvragen kunt u
melden aan de regionale alarmcentrale in Venlo
via tel. 077 - 356 56 56. Beide telefoonnummers
zijn 24 uur per dag bereikbaar.

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 dinsdagen donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
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A.s. zondag KOOPZONDAG in Horst
EXTRA HOGE KORTINGEN!

12 SEPTEMBER

LCD - AUDIO - ELECTRO - COMPUTERS

van 12.00 - 17.00 uur.

Actie: Betaal
Koop nu,
betaal
of
in 2012 *

in termijnen zoals ú wilt!
Nu halen,
Nu halen,
in 4 keer of in 10 keer
betalen!*
betalen!*

Pallet-kortingen tot 60%
Digitale scartaansluiting

al
Speciau
voor t!
ch
ingeko

• Comfortabele vol-elektronische bediening.
• Verbruikt 10% minder dan normale
energieklasse A!
• Meervoudige waterbeveiliging, extra
grote vulopening.
• Programmaverloop-indicatie, standaard
verkorte wasprogramma’s.

4x

VO

US

DELIGE KE
OR

= toekomstzeker

2

1400 TOEREN
WASAUTOMAAT

JAAR

VOORDELIGE KEUS

GARANTIE

599
499

399

TOPKWALITEIT!

397
PALLET-PRIJS

PALLET-PRIJS

81 CM LCD BREEDBEELD TV

• Geniet van uw favoriete TV-shows en ﬁlms in haarscherpe
digitale High Deﬁnition-kwaliteit.
• Bravia Engine 2 zorgt voor heldere en gedetailleerde
kleuren en beelden.
• 4x HDMI digitale scart aansluiting.

45

L.

óf 10x €

39,90

1400

1

Zeer ruime 170 liter koelinhoud.
Royaal 45 liter 4-sterren vriesgedeelte.
Verstelbare, glazen draagplateaus.
2 groentelades, zuinige
energieklasse A.

al
Speciau
voor t!
ch
ingeko

2

JAAR

OP=OP!

399
299

199

199
149

VEELZIJDIGE BLU RAY SPELER
•
•
•
•

Waanzinnig scherpe Blu Ray beeld- en geluidskwaliteit.
Speelt o.a. BD-R / BD-RE, DVD, DVD(RW), enz.
De functie Up-scaling zet het DVD-signaal om in een FULL HD-signaal.
Handige HDMI en USB-aansluiting.

1800
WATT

INTERN GEHEUGEN

15,6”
BEELDSCHERM

699
599

499
PALLET-PRIJS

RAZENDSNEL NOTEBOOK
•
•
•
•

Snelle Intel® Pentium™ processor T4500.
320 GB harde schijf, 4 GB DDR3 RAM intern geheugen.
Super Multi DVD-RW Dual layer DVD-speler / brander.
Intel® Graphics Media Accelerator 4500M video.

óf 10x €

SUPERKRACHTIG!

1800 WATT
STOFZUIGER

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

199
159

MET GRATIS
PARKETBORSTEL

99

PALLET-PRIJS

49,90

HORST

Al 75 jaar het vertrouwde adres
voor al uw electro-apparatuur!

98

PALLET-PRIJS

WEBCAM

HARDE SCHIJF

BLU RAY!

GARANTIE

PALLET-PRIJS

320 GB
4 GB

39,70

Digitale scartaansluiting

.

L
70

óf 10x €

TOEREN

215 LITER KOEL /
VRIES COMBINATIE
•
•
•
•

599
549

Hoofdstraat 25
(weg rondom centrum)
* Vraag naar de prospectus. Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden.
Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. tot 12 september 2010).

m080910

81
CM

09
09
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Peelmuseum zondag geopend Band Dageraad
sluit KnopenLopen
Kulinair af
Het Peelmuseum in America zet in de zomermaanden op enkele zondagen de deuren open voor publiek. De
eerstvolgende zondagopenstelling is op 12 september van 13.30 tot 16.30 uur. Naast een algemeen bezoek aan
het museum kunnen liefhebbers op deze dag tevens gebruik maken van een arrangement. Dit arrangement
bestaat uit een rondleiding in het Peelmuseum en een wandeling door de Deurnese Peel.

Op zondag 12 september organiseert KnopenLopen een feestwandeling ter ere van het feit dat de gemeente Horst aan de Maas
Wandelgemeente van 2010 is geworden. Na de wandeling KnopenLopen
Kulinair wordt een KnopenLopenparty georganiseerd met de band
Dageraad. Een feestje voor alle wandelaars, maar ook voor alle mensen
die dit optreden niet willen missen.

Wie nog nooit een blok turf in de
handen heeft gehad, een plaggenhut
van binnen heeft gezien of de sobere
werkkleding van een Peelwerker
onder ogen heeft gehad, zou eens
een bezoek moeten brengen aan het
Peelmuseum in America. Regulier is
het museum van begin april tot eind
oktober alleen op woensdagmiddag
van 13.30 tot 16.30 uur geopend en
verder op afspraak. Ervaren gidsen ver-

tellen over de uitgebreide collecties in
de museumgebouwen, waarna buiten
een kijkje wordt genomen bij de veenput, een plaggenhut, de schaapskooi
en de bijenstal.
Tijdens het arrangement op zondag geeft Joke Steeghs, oud-docent
van de HAS en kenner van de Peel, uitleg over het ontstaan van dit gebied,
de ontginningen, bedreigingen en het
ingezette natuurherstel. Op ‘halteplaat-

sen’ tijdens de rondgang beschrijft ze
de flora en fauna. Deelnemers aan de
excursie wordt gevraagd om 13.00 uur
aanwezig te zijn. Voor aanmelding bel
06 20 70 21 73.
Het Peelmuseum is gevestigd aan
de Griendtsveenseweg 69 in America.
De toegang bedraagt 2 euro (kinderen
t/m 3 jaar gratis). Voor meer info bel
077 464 16 26 of kijk op
www.stichtingpeelmuseum.nl

NOTEER ALVAST: 9 OKT. OPEN HUIZEN ROUTE
SWOLGEN
SCHOOLSTRAAT 22

KRONENBERG
TORRESTRAAT 23

HEGELSOM
REYSENBECKSTRAAT 9

HORST
METERIKSEWEG 56

NIEUW!!!
Deze woning wordt u aangeboden met het
EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor een
koopsom van € 135.000,- k.k. De maandelijkse
fiscaal aftrekbare canon is € 200,- Vraagprijs bij
aankoop met eigen grond € 199.000,- k.k.

Koopsom:  135.000,- k.k.

Deze woning wordt u aangeboden met het
EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor
een koopsom van € 137.500,- De maandelijkse
fiscaal aftrekbare canon is € 195,00. Vraagprijs bij
aankoop met eigen grond € 189.000,- k.k.

Koopsom:  137.500,- k.k.

Deze woning wordt u aangeboden met het
EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor een
koopsom van € 180.000,- k.k. De maandelijkse
fiscaal aftrekbare canon is € 171,67. Vraagprijs
bij aankoop met eigen grond € 229.000,- k.k.

Koopsom:  180.000,- k.k.

Geheel onderkelderde hoekwoning gelegen op mooie
locatie. 4 slaapkamers, 5e mogelijk! Kindvriendelijke achtertuin met berging en vrije achterom. Gunstig geprijsd!
Perceeloppervlakte 170 m2.
Inhoud 410 m3.

Dageraad speelt 12 september gratis op de Markt in Sevenum
De band Dageraad brengt een
repertoire aan Rowwen Hèze-covers,
liedjes van Neet oét Lottum en van
de Jansse Bagge Bend. Sinds de laatste CD ´Werk in Uitvoering´ brengen
ze ook eigen nummers ten gehore.
Er wordt door Dageraad niet
alleen gespeeld op de gebruikelijke

basgitaar, gitaar en drums, maar ook
op de accordeon, piano, trompet en
euphonium. Dit geeft Dageraad een
aparte, veelzijdige sound. De band
brengt een combinatie van pop- en
blaasmuziek. Het optreden begint
om circa 16.00 uur op de Markt van
Sevenum.

Buitenfeest in
Meterik
Jong Nederland Meterik organiseert komende zondag weer de
jaarlijkse rommelmarkt rond de blokhut van de vereniging. Zoals de
afgelopen jaren gebruikelijk zijn er naast de rommelmarkt ook muzikale
optredens, een rad van fortuin, een loterij en een tokkelbaan, vandaar
dat het evenement ook wel de titel ’buitenfeest’ krijgt.

Vraagprijs:  189.500,- k.k.

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE: WWW.CARELFIJEN.NL
CASTENRAY
CASTELOSTRAAT 13

HEGELSOM
KOGELSTRAAT 10

GRUBBENVORST
ERICAPLEIN 112

HORST
PAULUS POTTERSTRAAT 11

Halfvrijstaande woning met garage en carport. Gehele woning v.v. rolluiken. Tuin op het zuidoosten.
Ruim overdekt terras.

Keurige ruime vrijstaande woning met kantoor- en praktijkruimte (voormalige garage, middels kleine ingreep weer
te realiseren). 4 slaapkamers en complete badkamer.

Onder architectuur gebouwde vrijst. woning met
garage. Gehele woning v.v. veel lichtinval. Tuin met
jacuzzi op het zuiden.

Vrijstaande patio bungalow met garage en carport
gelegen op ruim perceel. Alle voorzieningen op
één woonlaag.

Perceeloppervlakte 270 m2.
Inhoud ca. 450 m3.

Perceeloppervlakte 355 m2.
Inhoud ca. 494 m3.

Perceeloppervlakte 323 m2.
Inhoud ca. 550 m3.

Perceeloppervlakte 1271 m2.
Inhoud ca. 425 m3.

NIEUW!!!

VRAAGPRIJS  219.000,- k.k.

SWOLGEN
DONKSTRAAT 7

VRAAGPRIJS  275.000,- k.k.

VRAAGPRIJS  312.500,- k.k.

POSTSTRAAT 9
5801 BC VENRAY
T 077 398 12 60
F 084 711 46 63
Voorheen
Carel Fijen
Makelaardij

Rustig en landelijk gelegen vrijst. woning op ruim
perceel. Garage/hobbyruimte, fraaie tuin met
veel privacy.
Perceeloppervlakte 1725 m2.
Inhoud ca. 633 m3.

VRAAGPRIJS  399.000,- K.K.

TAXATIES WONINGMAKELAAR BEDRIJFSMAKELAAR

VRAAGPRIJS  369.000,- k.k.

Is uw droomhuis
financieel nèt
niet haalbaar?
Informeer dan bij ons
naar de mogelijkheden
over kopen op erfpacht.

Overbodige, maar voor anderen
nog bruikbare spullen kunnen door
de inwoners van Meterik zaterdag
naar de blokhut van Jong Nederland
worden gebracht. Daar worden ze
door de leden van de vereniging
gesorteerd en geprijsd. Op zondag
worden de spullen in en rond de
blokhut uitgestald. De opbrengsten
van de verkoop gaan naar Jong
Nederland Meterik.
De optredens na de rommelmarkt worden verzorgd door lokale

artiesten die daarmee vaak een
eerste kans krijgen om voor een
publiek van zo’n 200 à 300 luisteraars op te treden. Dit jaar zijn dat
Flash, Quincy and the Coconuts en
The Kleptomaniacs.
De rommelmarkt begint om
11.00 uur en duurt tot ongeveer
14.00 uur. De optredens beginnen
rond 14.30 uur. De blokhut van
Jong Nederland Meterik ligt aan de
Speulhofsbaan 43 in Meterik. De
entree bedraagt 1 euro.

16
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Hobbymanifestatie in
De Sevewaeg
Op zondag 12 september organiseert Hobbyshop Nellie Snellen een
grote hobbymanifestatie in Sevenum. Aan deze creatieve show werken
ruim dertig landelijk bekende auteurs en demonstratrices mee.
Tijdens de hobbymanifestatie
kunnen de bezoekers kennis maken
met diverse hobbytechnieken en
trends voor het komende najaar. Ook
wordt ruim aandacht besteed aan
technieken voor het maken van kaarten. Tijdens de manifestatie is de winkel van Nellie Snellen aan de Markt

23 geopend. De hobbymanifestatie
wordt van 10.00 tot 16.30 uur gehouden in horecacentrum De Sevewaeg
aan de Markt 3-7 in Sevenum. De
entree is vrij. Elke bezoeker ontvangt
bij binnenkomst in De Sevewaeg een
leuke verrassing (zolang de voorraad
strekt).

Open Monumentendag
Horst aan de Maas
Op zondag 12 september vindt Open Monumentendag 2010 plaats. Het thema van dit jaar is ‘De smaak van de
19e eeuw’. In het kader van deze Open Monumentendag zijn aan de Markt in Sevenum zeven Rijksmonumenten te
bezichtigen.

Tweede editie Endless
Summer Festival
Op zaterdag 11 september vindt de tweede editie plaats van
het Endless Summer Festival. Dit festival in het hart van Horst aan de Maas
wordt georganiseerd door de cafés Blok 10 en De Lange.
Tijdens het Endless Summer Festival is een combinatie van verschillende
muziekstijlen te zien en te horen. In
Blok 10, De Lange en op het Wilhelminaplein zullen bands, dj’s en een
‘Silent Disco’ zorgen voor veel muzikale
afwisseling. Bezoekers kunnen gratis
van kroeg naar kroeg en naar buiten
lopen. Op deze manier wordt een echt
festivalgevoel gecreëerd.
Als eerste zal de band Rage on
Stage, een tributeband van Rage
against the Machine, optreden. De
tweede band is de uit Limburg afkomstige rockband Sedition. Liefhebbers
van dance, rave en happy hardcore zullen worden vermaakt met de uit Horst
afkomstige dj Sjoza. Daarnaast zal ook
dj The D.Y.P. samen met Flamman &
Abraxas het podium betreden.

Op het Wilhelminaplein wordt een
Summerplaza gecreëerd met onder
andere een lounge- en cocktailbar.
Bezoekers kunnen in de openlucht
gebruik maken van de ‘Silent Disco’.
Twee dj’s draaien muziek die de
mensen op een koptelefoon horen.
Swingend tussen honderden anderen bepalen de bezoekers zelf waar
ze naar luisteren, terwijl het buiten
gewoon stil is.
De toegang tot het festival
bedraagt 8,50 euro. Mochten er op
11 september nog kaarten beschikbaar
zijn, dan worden deze verkocht aan de
dagkassa voor 12,50 euro per stuk. Het
terrein is vanaf 20.00 uur open.
Voor meer informatie en de kaartverkooppunten kijk op
www.endlesssummerfestival.nl

Open Monumentendag wordt op
de tweede zaterdag en/of tweede
zondag in september gehouden. Op
deze dag zijn duizenden monumenten in Nederland gratis toegankelijk
voor publiek. In Sevenum is Open
Monumentendag 2010 onderdeel van
KnopenLopen Kulinair.
De stichting KnopenLopen organiseert op 12 september een feestwandeling ter ere van de verkiezing tot
Wandelgemeente van het jaar 2010.

Tijdens de wandeling van twaalf
kilometer krijgen deelnemers een
volledig menu, bestaande uit vele
kleine hapjes, aangeboden. Tevens
wordt voor muziek en entertainment
gezorgd. Er wordt gestart tussen 10.00
en 12.00 uur bij café Croes Moeke aan
de Raadhuisstraat 26 in Sevenum.
Tussen 15.00 en 18.00 uur is
er de mogelijkheid tot een rondleiding op de Markt. Dit geldt ook
voor mensen die niet deelnemen

aan KnopenLopen Kulinair. Tijdens
deze rondleiding vertelt een gids
over de historie van het dorp en
haar Rijksmonumenten. Zes van de
zeven monumenten zijn bewoond en
daardoor niet van binnen te bezichtigen. De kerk is uiteraard wel van
binnen te bekijken. Bezoekers die
zich graag bij deze rondleiding willen
aansluiten kunnen zich melden bij
het Toeristisch Informatie Punt bij De
Sevewaeg, Markt 3 in Sevenum.

U kunt bij ons o.a terecht voor:
l microdermabrasie
l diverse gezichtsbehandelingen
l defenitieve ontharing met de
LHE methode
Uw specialist in huid- en voetverzorging
Ingrid Voesten-Horstermans
Kerkveld 25, Swolgen . T (0478) 698212

Steenstraat 12, Horst
T 077 398 64 66

mooi
haar

HobbyGilde Horst e.o.
voor cursussen:
• computeren
• digitale fotobewerking en -presentatie
• fotografie
• bloemschikken
• kaarten maken
• Engels
• Spaans
• wedstrijdbridge op woensdagmiddag
• bridge voor beginners
Voor nadere informatie of opgave:

www.hobbygilde.nl
of tel. 077 - 398 89 15 (tussen 17.00 en 19.00 uur).
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Via Corona een succes
Fanfare Monte Corona uit Kronenberg en Evertsoord heeft met ingang
van 2010 de muziekopleiding in eigen beheer genomen onder de naam
Via Corona. Vanaf 24 september start de opleiding met een ongekend
hoog aantal van 24 leerlingen in de instrumentale voorbereiding.
Via Corona heeft gekozen om de
instrumentale voorbereiding terug
te brengen van twee naar één jaar.
Daarom stroomden er afgelopen jaar
21 kinderen door van deze ’blokfluitlessen’ naar de instrument- of
slagwerkopleiding. Hiervan zijn er

inmiddels 18 met een instrument of
slagwerk begonnen of gaan dat in
september doen. Ook startte er een
volwassene met de instrumentopleiding en zal er in september een
andere volwassene in de slagwerkopleiding instromen.

cultuur 17

Speelgoed verkopen voor
SOS-project India
Tijdens de kindermarkt van afgelopen zondag in Horst hebben Michelle (13) en Emma (9) Mooren uit Meerlo
een actie gehouden voor het schoolbusproject van SOS Meerlo-Wanssum. De twee zusjes uit Meerlo hadden zoveel
mogelijk speelgoed meegenomen om op de markt te verkopen.

Start jeugdpopkoor Horst
Op maandag 13 september vindt de eerste repetitie van Jeugdpopkoor Horst plaats onder leiding van dirigent Kenny Janssen uit Meerlo.
De repetitie wordt gehouden van 18.30 tot 19.30 uur in het Gasthoes in
Horst. Afhankelijk van het animo zal daarna besloten worden of de
definitieve oprichting van Jeugdpopkoor Horst een feit zal zijn.
Het idee van een jeugdkoor voor
12- tot 18-jarigen is gekomen van
twee leden van Vocalgroup Hoor´s
en is verder opgepakt door Ron van
den Beuken en Piet van Kempen. Tot
nu was het voor deze groep zangers
en zangeressen moeilijk om in Horst
aan de Maas deel te nemen in een
koor. Het repertoire van Jeugdpopkoor
Horst zal bestaan uit knallende en
vrolijke liedjes van bijvoorbeeld Guus
Meeuwis, Robbie Williams, Kelly

Clarkson en Amy Macdonald. In eerste
instantie worden de liedjes begeleid
op piano, maar het streven is om ook
een jeugdorkest op te richten.
Jongeren tussen 12 en 18 jaar
die van zingen houden, kunnen een
mail sturen naar Susan@hoors.nl,
bellen naar 06 13 78 63 65 of
gewoon gezellig langskomen op
13 september.
Voor meer informatie, kijk op
www.hoors.nl/jeugdpopkoor

Kinderkleding- en speelgoedbeurs
Op zondag 12 september is
er in Griendtsveen een kinderkleding- en speelgoedbeurs. De beurs
is van 11.00 tot 13.00 uur in het
gemeentehuis aan de Lavendellaan.

De totale opbrengst van de verkoop
van het speelgoed van Michelle en
Emma gaat naar een nieuw project in
India. Daar gaat SOS samen met pappa
Steven Vidyaakar van de organisatie

Udavum Karangal een grote schoolbus
inrichten om straatkinderen en kinderen van arme, rondtrekkende bouwvakfamilies onderwijs te geven. Naast het
verkopen van speelgoed deelden de

zusjes Mooren tijdens de markt folders
van SOS en rode SOS-ballonnen uit.
Aan het einde van de dag werd het
geld geteld. In totaal hebben Michelle
en Emma 77,43 euro ingezameld.

Bezoekers kunnen er terecht
voor kinderkleding van maat 80 tot
en met 188, zwangerschapskleding,
babyspullen en speelgoed. De entree
bedraagt 1,50 euro.

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

Emma en Michelle in actie tijdens de grote kindermarkt in Horst

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.

Ook voor schadeherstel!
Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl

U koopt een mooi huis...

en wij helpen U graag met het maken
van het gezelligste interieur
Onze adviseurs helpen U graag met
Raambekleding - Vloeren - Woonmeubelen - Slaapkamers
Woon accessoires
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Schutterij St. Lucia Horst

Kraken en Raken tijdens
Gemeentecup schietwedstrijd
Zondag 12 september vindt de jaarlijkse schietwedstrijd om de
Gemeentecup plaats op schuttersterrein De Reulsberg aan de Venloseweg
te Horst. Iedereen kan deelnemen aan het spannende en gezellige treffen
tussen schuttersteams uit de gemeente Horst aan de Maas. Vriendenclubs,
verenigingen, families, ieder soort team kan aan de wedstrijd om de
Gemeentecup deelnemen. Er kan op deze dag ook het geheel gerenoveerde schuttersterrein met nieuwe kogelvanger bezichtigd worden.
Ook wordt op deze dag Kraken en
Raken georganiseerd. Hierbij spelen
deelnemende joekskapellen twee of
drie muziekstukken die door deskundige muziekinstructeurs worden beoordeeld. Deze muziekstukken mag elke
joekskapel op zijn eigen manier spelen, bijvoorbeeld met eigen gemaakte
instrumenten. Vervolgens gaat iedere
joekskapel bölkes schieten. De punten
die hierbij behaald worden telt de
jury op bij de punten van het eerste,
muzikale gedeelte. De joekskapel met
de meeste punten is kampioen en ontvangt een speciale prijs. Vanaf 15.00

uur kan er voor beide wedstrijden worden ingeschreven. Er wordt geschoten
met de grote buks. Ervaring is niet
vereist, want er is begeleiding door
ervaren schutters van schutterij St.
Lucia. Voor jong en oud zal er deze
middag voldoende te beleven zijn.
Voor de jeugd is er een springkussen
aanwezig en kunnen zij schieten met
de windbuks. Een dj zorgt verder voor
de muzikale omlijsting. Het varken aan
het spit zal ook dit jaar niet ontbreken.
Voor meer informatie kijk op
www.stlucia.nl of bel met Franc
Joosten, telefoon 077 398 19 38.

Dagwandeling door De
Plateaux en het Hageven
IVN De Maasdorpen organiseert op zaterdag 11 september een
dagwandeling in een grensoverschrijdend natuurgebied ten zuiden van
Valkenswaard. Het Belgische deel van dit gebied heet Hageven en het
Nederlandse deel De Plateaux.
Onder begeleiding van gids Wim
Philipsen lopen belangstellenden en
leden van IVN De Maasdorpen door
het gebied dat uitzonderlijk is om zijn
vloeiweiden. In 1850 is een stuk
heideland afgeplagd en omgevormd
tot hooiland. Tegenwoordig wordt dit
hooiland weer bevloeid met kalkrijk
Maaswater. Via dat water is de
herfsttijloos in het hooiland terecht
gekomen. Dit is een bolgewasje dat in
de herfst bloeit zonder bladeren en

hierdoor de bijnaam ’nakend
mannetje of vrouwtje’ heeft gekregen. De elf kilometer lange wandeling
voert verder over droge en natte
heide en door het dal van de rivier de
Dommel. Deelname aan de wandeling
is gratis. Om 9.00 uur vertrekt de
groep met carpooling vanaf de
parkeerplaats tegenover restaurant
Aan Tafel aan de Venrayseweg in
Horst. Meer informatie is verkrijgbaar
bij Wim Philipsen op 077 398 27 59.

Niks draait door
OJC Niks organiseert op vrijdag
10 september een dansavond onder
de noemer Niks Draait Door: Stront
Niks. Het jongerencentrum zegt zelf
dat het weer tijd is voor ’vies, vuig,
hard discodansen’ met de nodige

’poep- en plashumor’. Tijdens de
avond worden plaatjes uit de oude
doos gedraaid van Freddy Mercury
en Michael Jackson tot Daft Punk en
Abba. De deuren gaan open om 20.30
uur en de entree is gratis.

Museum De Locht bestaat 20 jaar

Boerenjaarmarkt en
historische optocht in
Melderslo
Melderslo staat komend weekend geheel in het teken van vroeger. Dit jaar bestaat het museum 20 jaar en dat
wordt gevierd met een boerenjaarmarkt op zaterdag 11 en zondag 12 september van 11.00 tot 17.00 uur op het
binnenterrein van het museum. Zondag is er om 10.00 uur een bijzondere eucharistieviering in de parochiekerk van
Melderslo met aansluitend een historische optocht van de kerk naar het museum. Het begin van de optocht is om
11.30 uur bij de kerk.

Ook chique boeren trekken mee in de optocht
Een van de vele Locht-vrijwilligers,
Henk Kemperman, heeft het druk.
“Er komt heel wat bij kijken om alles
geregeld te krijgen maar het is ons
toch gelukt om er iets moois van te
maken in dit jubileumjaar. Gelukkig
hebben we steun gekregen van de
gemeente, de provincie, bedrijven en
particulieren anders hadden we ons
jubileum niet op deze wijze kunnen
vieren”, aldus de vrijwilliger.

Het verleden herleeft
in Melderslo
Tijdens de tweedaagse boerenjaarmarkt presenteren regionale
ondernemers en bedrijven zich op het
binnenterrein van het museum waar
ze hun producten verkopen. Sommige
producten worden via de veilingklok aan de man gebracht. Zowel op
zaterdag als zondag is er livemuziek
aanwezig op de boerenjaarmarkt.

Het museum
komt tot leven
in de straten

Aan de historische optocht nemen
zo’n 150 figuranten deel die allerlei
oude beroepen uitbeelden. Zo is er
een dorpsomroeper, veldwachter,
marskramers en een troubadour. Ook
de plaatselijke fanfare en een notaris
ontbreken niet in de stoet. Een optocht
waar de boerenkarren nog door koudbloedpaarden worden voortgetrokken
inclusief een boerenbruiloftgezelschap.
In totaal bestaat de historische optocht
uit veertig groepen. “We proberen
de toeschouwers een beeld te geven

van hoe het er vroeger aan toe ging.
Het betreft zowel de mensen van
het platteland, de loonarbeiders en
boeren als ook de notabelen”, aldus
een Locht-medewerker. De route die de
historische optocht volgt, begint bij de
kerk. Daarna trekt men door de Matthijs
Claassensstraat, Meester Nellenstraat,
Rector Mulderstraat, Vlasvenstraat,
Massenweg, Blaktweg en Koppertweg,
de weg waar ook het museum aan ligt.
Voor meer informatie:
www.museumdelocht.nl

Fotowedstrijd De Locht
In het kader van de historische optocht organiseert Museum De
Locht een fotowedstrijd.
Kinderen en volwassenen die
naar de optocht komen kijken,
worden uitgenodigd om een
bijzondere foto te maken van de
historische stoet. De foto’s kunnen
worden verstuurd naar info@
delocht.nl met daarbij vermelding

van naam, woonplaats en leeftijd.
Een jury kiest uit de ingezonden
foto’s de vier beste foto’s. Één
volwassen winnaar krijgt een
jaarkaart voor Museum De Locht
en ook voor de drie winnende
kinderen is er een speciale prijs.
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biobenzine

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

Proef ook onze specialiteiten
en huisgemaakte pasta’s
Reserveren gewenst

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

La Rondine - Meterikseweg 84 - Horst

Functie-eisen
• U bent in bezit van chauffeursdiploma en C E rijbewijs
• Enige ervaring met container kabel-afzetsysteem
• Representatief en goede contactuele eigenschappen
• Zelfstandig kunnen werken
• Gevoel voor kwaliteit en veiligheid
• Technisch inzicht voor klein onderhoud aan vrachtauto
• Bereid zijn om meerdaagse ritten te maken
• Flexibiliteit wegens seizoen gebonden werk
Transportbedrijf Peeters-Mols biedt een uitdagende en boeiende functie met veel eigen
verantwoording en prettige werksfeer bij een gezond bedrijf.
Indien wij uw interesse hebben gewekt, verzoeken wij u om uw sollicitatie met uw CV
per E-mail: info@peetersmols.nl of per post: Transportbedrijf Peeters-Mols, Steeghoek 10,
5975 NR Sevenum aan ons te richten.

rk www.vissersolie.nl o
rij
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-H
a ar
rs
bij Esso Visse

rst

chauffeur (fulltime)

ve

Sinds 1980
een familiebedrijf

Ter versterking van ons team zijn wij, Transportbedrijf Peeters-Mols,
op korte termijn op zoek naar een

SCHONER EN
VOORDELIGER!

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00
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Opent 1 oktober de deuren
Voor wie?
Voor kinderen (vanaf 5 jaar) en volwassenen
met een meervoudige en/of verstandelijke beperking,
met een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Kindermarkt in Horst
Duizenden mensen hebben op zondag 5 september de kindermarkt in Horst bezocht. Door het goede
weer was het prima vertoeven tussen alle spulletjes die de kinderen in het centrum van Horst hadden
uitgestald. De markt vindt traditioneel plaats op de laatste dag van de Harmoniefeesten in Horst die
afgelopen vrijdag al was begonnen met de Allemansmert. De Kindermarkt is tevens de afsluiting van de
schoolvakanties van de basisschoolleerlingen in Horst.

Kantklosmanifestatie sluit
af met nieuwe Horster Mars
Zondag 12 september wordt het centrum van Horst in bezit genomen door honderden kantklossers uit verschillende landen. De kantklosmanifestatie wordt om 13.00 uur door burgemeester Van Rooij geopend. Diezelfde
middag trekken vanaf 16.30 uur 500 muzikanten uit vrijwel alle kernen van de gemeente Horst aan de Maas het
centrum binnen. Een muzikale happening vanuit alle windrichtingen.

Wat willen we?
De logés een leuk en ontspannen weekend/vakantie
aanbieden. Voorop staat zorg op maat, plezier,
persoonlijke aandacht en een huiselijke sfeer.
Interesse gekregen?
Voor meer info kunt u contact opnemen met
Inge Jonker tel. 06 16 68 72 25
Adres Sevenumseweg 8 5971 NL Grubbenvorst
Of ga naar de website:

www.logeerhuisdepotstal.nl

Korting
op heel veel artikelen!
Op heel veel artikelen korting
en heel veel afgeprijsde artikelen
voordeel oplopend tot wel 50%!
o.a. heel veel potten sterk afgeprijsd,
olijfbomen 30% korting*,
rozen en Japanse esdoorns 20% korting*,
alle vissen 25% korting* en nog veel meer.
Aanbiedingen, geldig t/m 19 september 2010
*niet geldig op afgeprijsde artikelen

Tuincentrum Peeters Arcen

Ook fanfare Sint Nicolaas uit Broekhuizen brengt een muzikaal bezoekje aan Horst (archieffoto)
Om 17.00 uur spelen alle muziekgezelschappen gezamenlijk de nieuwe
Horster Mars. De kantklosmanifestatie
wordt georganiseerd door kantkring
’t Klöske uit Horst. De muzikale afsluiter van de mega kantklosdemonstratie
is in handen van de Stichting
+Evenementen.

Muzikale invasie
zondagnamiddag
Tien fanfares en harmonieën en
drumbands uit verschillende dorpen
van Horst aan de Maas doen mee aan
dit grootse muziekspektakel. Niet alle
muziekverenigingen uit Horst aan de
Maas kunnen aanwezig zijn omdat
sommige muziekgezelschappen andere verplichtingen hebben. De muzikanten die zondag de nieuwe Horster
Mars ten gehore brengen zijn afkom-

stig van: Koninklijke Muziekvereniging
Sint Caecilia uit America, Fanfare Sint
Nicolaas uit Broekhuizen, Fanfare
Broekhuizenvorst & Ooijen, Fanfare
Renantia uit Griendtsveen, Fanfare Sint
Hubertus uit Hegelsom, Koninklijke
Harmonie Horst, Fanfare Monte Corona
Kronenberg & Evertsoord, Koninklijke
Harmonie Lottum, Fanfare Eendracht
uit Meerlo en Koninklijke Harmonie
Unie uit Sevenum.
Stichting +Evenementen is de
organisator van dit muzikaal treffen:
“Dit gezamenlijk muzikaal optreden
van muziekgezelschappen is een
van de laatste activiteiten die we als
stichting organiseren. De stichting is
ter bevordering van het saamhorigheidsgevoel in het leven geroepen
nadat Meerlo, Tienray, Swolgen en de
voormalige gemeente Sevenum bij
Horst kwamen. We zullen wellicht in

een andere vorm en op een andere
manier doorgaan en waarschijnlijk
ook met een andere naam”, zegt Jan
Nabben voorzitter van de Stichting
+Evenementen.
De stichting heeft arrangeur/
dirigent Ger de Mulder uit Meterik
gevraagd een nieuw muziekstuk te
schrijven voor de nieuwe gemeente
Horst aan de Maas. “En dat willen we
nu aan alle inwoners van Horst aan
de Maas laten horen aanstaande zondag”, aldus Nabben. De gezamenlijke
muziekgezelschappen brengen naast
de nieuwe Horster Mars ook enkele
andere muziekstukken ten gehore.
“Naast alle activiteiten is het die dag
ook nog koopzondag in Horst. De
winkels gaan open om 12.00 uur en
sluiten om 17.00 uur. En zoals gebruikelijk is het parkeren gratis”, besluit
de stichtingsvoorzitter.

Het betoverende najaar van 2010

Lingsforterweg 84, 5944 BG Arcen

077 - 473 20 41

KOOPZONDAG

12 september
11.00-17.00 uur

Graag tot ziens
voor 500m2 gezellig modewinkelen

bij Mariette Mode!

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51

www.tuincentrum.nl

elke
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Voetbalclub Sporting ST presenteert nieuwe outfit in Tienray

Tienray en Swolgen trekken eensgezind op
Vorige week vrijdagavond presenteerden alle elftallen van voetbalvereniging Sporting ST op sportpark het
Hoogveld in Tienray hun nieuwe tenues. Sporting ST is ontstaan na een fusie van TOP ’27 uit Tienray en SV
Swolgense Boys uit Swolgen. Onze HALLO-verslaggever sprak met de trainer, de reserveaanvoerder van het eerste
elftal en bestuursvoorzitter Hans van der Klij.

Spelers Sporting ST in het nieuw. Staand (links) voorzitter Hans van der Klij, en naast zich trainer Henk de Bijl
De 54-jarige Venlonaar Henk de
Bijl is trainer van het eerste elftal van
Sporting ST. Hij is geen onbekende voor
de meeste voetballers uit Tienray en
Swolgen. Hij trainde de afgelopen drie
jaar het eerste elftal van SV Swolgense
Boys. “De laatste twee jaar was de
selectie in Swolgen vrij klein en met de
komst van Sporting ST beschik ik over
een brede selectie van twee elftal-

Gregoriaans nieuwe stijl
Kennismaking met gregoriaans
voor vrouwen en mannen op een
locatie in Noord-Limburg voor
beginners en gevorderden.
Lage kosten bij voldoende deelnemers.
Uitgebreid cursusboek.

Informatie:
Tel.: 0493 – 313796
E-mail: w.boerekamp@chello.nl

len. Ik moet een keuze maken welke
16 spelers er voor het eerste elftal en
welke 16 er voor het tweede team
gaan spelen. Maar daar kom ik wel uit.
Er is talent genoeg zowel in Tienray als
ook in Swolgen. Mede hierdoor zijn we
kwalitatief in de breedte gestegen en
dat schept natuurlijk verwachtingen.
Ik heb goede hoop dat we ons bij de
top vijf kunnen spelen en anders zit er

misschien wel een periodetitel in. We
spelen dit seizoen meer tegen clubs
uit de regio Venlo en omgeving. De
vorige competitie moesten we vaker
naar Brabantse clubs. Het spel dat clubs
uit de regio Venlo spelen, ligt me beter
vandaar mijn positieve prognose voor
dit seizoen”, aldus de trainer.
Omdat aanvoerder Tom Knoops nog
met vakantie is, aan reserveaanvoerder

Robin Tissen de vraag hoe het eerste
elftal denkt te presteren. “De onderlinge sfeer is boven verwachting goed.
De meeste spelers kenden elkaar al
want Swolgen en Tienray liggen geen
wereldreis uit elkaar. Ik merk dat we
steeds verder naar elkaar toegroeien
en dat is een goede basis om te
presteren. Je ziet nu een gezonde
onderlinge concurrentie ontstaan om
een basisplaats te bemachtigen in het
eerste elftal. Als we onze strijdvaardigheid weten vast te houden, eindigen
we bij de eerste vijf. Een periodetitel
zit er eveneens in”, verwacht Tissen.
Ook is hij van mening dat clubs uit de
regio Venlo beschikken over individuele talenten terwijl Brabantse ploegen
met stug collectief spel moeilijker te
verslaan zijn.
Bestuursvoorzitter Hans van der
Klij is blij dat er eindelijk duidelijkheid is wat voetballend Tienray en
Swolgen betreft. “Voor ons was het
samengaan van TOP en Swolgense
Boys een kwestie van tijd. Onze
jeugdafdelingen speelden al gecombineerd en dat maakte een fusie
toch wel gemakkelijker. We wilden
voordat we de fusie aangingen zekerheid over waar, en of er een nieuw
sportpark kwam. Nu er een MFA komt
(Multifunctionele Accommodatie) met
sportvelden tussen Tienray en Swolgen
in, zijn we allemaal tevreden”, aldus

de voorzitter. Het nieuwe complex
inclusief sportvelden, komt ‘MFA
Kerkebos’ en ‘Sportpark Kerkebos’ te
heten en wordt aan de Molenstraat in
Swolgen gerealiseerd. Voor gebruikers
uit Tienray en Swolgen gemakkelijk
te bereiken. Naast Sporting ST vinden
ook tennisvereniging ’t Löbke en de
Stichting Gemeenschapshuis Swolgen
onderdak in het MFA. Hans van der Klij:
“ Als alles mee zit, is het MFA inclusief
de sportvelden in september 2011
operationeel.”
Wellicht ook niet te vroeg want
Sporting ST telt maar liefst vijfhonderd
leden. “Ik verwacht dat het korfbal ook
een impuls krijgt nu we zijn gefuseerd
en straks op dezelfde locatie spelen. In
het seizoen 2011-2012 neemt er ook
een Sporting ST-damesvoetbalelftal
deel aan de voetbalcompetitie. Dit
seizoen gebruiken de dames om te
oefenen en aan elkaar te wennen”,
aldus Hans van der Klij. Over de sportieve voetbalprestaties van het eerste
elftal bij de mannen van Sporting ST
is de voorzitter duidelijk: “Ik hoop dat
we ons in de vierde klasse kunnen
handhaven en mogelijk een periodetitel pakken.
Dan ben ik meer dan tevreden”,
besluit hij het vraaggesprek.
De eerste competitiewedstrijd van
fusieclub Sporting ST in Tienray tegen
Venlo werd overigens met 4-0 verloren.
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Acht voetbalclubs vinden onderdak bij gastgezinnen
in Grubbenvorst

Dit weekend TOP D
toernooi in Grubbenvorst

Zaterdag 11 en zondag 12 september vindt op sportpark D’n Haspel in Grubbenvorst het TOP D voetbaltoernooi
plaats. Gerard Schatorjé, voorzitter van de toernooicommissie, is in zijn nopjes met de komst van de D1-jeugd vanuit
grote Europese topclubs. De opening van het toernooi is op zaterdag om 10.30 uur op het Grubbenvorster sportpark.
De wedstrijden beginnen zaterdag om 11.00 uur en ’s zondags om 09.30 uur.

Leefbaarheidsfonds
Wonen Limburg

Goede ideeën
zijn geld waard!

Gerard Schatorjé nu al bezig met de voorbereidingen van het 15e TOP D toernooi
Schatorjé is een man die houdt
van voetballen, het is een passie van
hem. Al sinds het eerste toernooi
in 1997 was hij er bij. De contacten
met de deelnemende clubs en het
vastleggen daarvan voor het toernooi
neemt hij graag voor zijn rekening.
Nu al is Gerard Schatorjé in de weer
voor het TOP D toernooi van 2011 in
Grubbenvorst.
“Wij zijn er als enige organisatie in geslaagd om de top vijf
van het Nederlandse voetbal naar
Grubbenvorst te halen. Zo komt de
D-jeugd van FC Twente, Ajax, PSV,
Feijenoord en het Alkmaarse AZ”,
grijnst de voetballiefhebber. De Djeugd van de Duitse clubs Bayer ’04
Leverkusen, Schalke ’04, Vfb Stuttgart,
Borussia Dortmund en Hertha BSC
nemen ook deel aan het toernooi. Uit
Roemenië komt Academia Gheorghe
Hagi en uit Polen Legia Warschau.
In totaal doen er twaalf clubs mee die
onderverdeeld zijn in twee poules;
A en B.

De hele Nederlandse
voetbaltop te gast

De winnaar van poule A speelt de
finalewedstrijd tegen de winnaar van
poule B. De finalewedstrijd wordt zondag om 15.15 uur gespeeld. “Er wordt
gedurende het toernooi tweemaal
twintig minuten gevoetbald en er is
geen rust. Het wisselen van speelhelft
mag maximaal twee minuten in beslag
nemen”, aldus de commissievoorzitter.
Naast de vele talentvolle voetballers zijn er ook bekende spelers van
weleer te gast. Zo komt Gheorghe
Hagi, directeur eigenaar van gelijknamige voetbalschool en deelnemend team, naar D’n Haspel. Maar
ook Feijenoord D1-jeugdtrainer Roy
Makaay. Ex-voetbaltopper Danny Blind,
assistent-coach bij Ajax. Andere grote
namen binnen de voetbalwereld die
naar Grubbenvorst komen zijn Wessel
van de Bosch, Europees jeugdscout
bij Manchester United, Ettore Paolini,
organisator van TOP jeugdvoetbaltoernooien in Italië en Gerald Prell van
de Duits-Tsjechische voetbalschool in
Rehau en contactpersoon van OostEuropese clubs.
Het merendeel van de voetballers
wordt ondergebracht bij gastgezinnen in Grubbenvorst. Schatorjé: “We

hebben een werkgroep ‘Gastgezinnen’
die voor onderdak zorgt. Maar niet alle
clubs maken gebruik van die mogelijkheid. Ajax en Academia Gheorghe
Hagi overnachten in Hotel Wilhelmina
in Venlo en Legia Warschau verblijft in
Düsseldorf. Schalke ’04 (Gelsenkirchen)
rijdt twee dagen op en neer. De
werkgroep ‘Gastgezinnen’ heeft dus
acht teams (144 spelers/begeleiders)
ondergebracht bij in totaal zo’n 72
gastgezinnen.

Je moet een beetje
voetbalgek zijn
Een heel gepuzzel voor de werkgroep maar het is hun net als voorgaande jaren weer gelukt. Ik maak
voor de werkgroep een diepe buiging
want geloof me dat het onderbrengen
een heel gepuzzel is geweest”, zegt de
voorzitter. Schatorjé voegt er nog aan
toe, dat dit zonder de inzet van vrijwilligers en ‘voetbalgekke mensen’, zoals
hij zichzelf noemt, niet mogelijk was
geweest. Meer info over het TOP D toernooi is te vinden op www.topd.nl waar
ook poule-indelingen en wedstrijdtijden
staan vermeld.

Nederlandse kampioenschappen dressuur in Ermelo

3e plaats voor viertal
van De Pijts uit Grubbenvorst
Tijdens de Nederlandse kampioenschappen dressuur in Ermelo heeft het viertal van ruiterclub de Pijts uit
Grubbenvorst afgelopen zaterdag de 3e prijs behaald in de klasse Licht.
De amazones van het
viertal konden deelnemen
aan deze kampioenschappen
omdat ze tijdens de Limburgse
kampioenschappen in augustus een
2e prijs hadden behaald. Dit viertal
bestond uit Joyce Teeuwen met
Uniek, Annemieke van Dreumel met

Prelude, Janneke Coopmans met Well
Sir en Maartje Lommen met Nikita.
Commandant van het viertal was Jac
Teeuwen.
Alle deelnemers aan de wedstrijd
voor viertallen werden in twee
groepen verdeeld (ringen). Tijdens
de eerste proef werd het viertal uit

Grubbenvorst tweede van de negen
deelnemers uit hun ring. In de
andere ring reden tien viertallen.
De beste drie viertallen van
beide ringen mochten vervolgens
afkampen; in totaal dus zes
viertallen. Het viertal van de Pijts
behaalde uiteindelijk de 3e prijs.

De Gerard Smuldersstraat in America
m.b.v. het Leefbaarheidsfonds.

werd opgeknapt

le contacten of de
Projecten die goed zijn voor de socia
rekenen op een bijdrage
veiligheid in uw omgeving, kunnen
en Limburg.
uit het Leefbaarheidsfonds van Won
dorp begint als mensen
of
t
buur
,
wijk
Leefbaarheid in straat,
daar moet iedereen iets
zich geborgen en thuis voelen. Maar
voor doen!
ing en een burendag
Nieuwe bankjes, achterpadverlicht
bankje plaatsen,
De groenvoorziening opfleuren, een
r de loep nemen, het
de verlichting in het achterpad onde
organiseren…
buurthuis opknappen, een burendag
e ideeën.
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uit
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het is zomaar een gree
werd opnieuw bestraat
De Gerard Smuldersstraat in America
de onderlinge
en opgeknapt. Gezellig én goed voor
een bijdrage uit het
contacten. Het idee kon rekenen op
Leefbaarheidsfonds.
gestart met het
In de Mussenbuurt zijn de bewoners
houten afzettingen
zogenaamde ‘klikoproject’. Er komen
zodat ze niet meer in het
waarachter de kliko geplaatst wordt,
plan doet Wonen Horst
zich staan. Voor de uitvoering van dit
heidsfonds.
een duit in het zakje uit haar Leefbaar

Hebt u ook een goed idee?

folder
Op www.wonenhorst.nl vindt u de
rt’
buu
uw
in
d
‘leefbaarheid en veilighei
raagformulier.
aanv
een
met een duidelijke uitleg en
nen.
Wij adviseren u graag bij uw plan
sociaal beheerder,
Neem gerust contact op met onze
ikbaar op
Inge Nabbe. Inge is telefonisch bere
(077) 397 42 07.
Jacob Merlostraat 11
5961 AA Horst
T (077) 397 42 00

T servicelijn onderhoud 0800 966 36
horst@wonenlimburg.nl
www.wonenhorst.nl
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Lottum zoekt
brommercrossers
Op zondag 26 september vindt in Lottum weer een gazonmaaierrace
plaats. Tussen de races door wordt er een brommercross gehouden. De
organisatie is hiervoor nog op zoek naar brommercrossers.
Er zijn namelijk al volop
aanmeldingen uit Brabant, maar
de organisatie van de cross wil ook
graag regionale deelnemers.
In de feesttent wordt na afloop een

optreden verzorgd door de Normaalcoverband Snormaal.
Voor meer informatie en
inschrijving zie
www.brommercrosslottum.nl

Kampioenschappen
handboogschieten Tienray
Handboogsportvereniging ’t Trefpunt in Tienray is komend weekend de gastheer voor de
Rayonkampioenschappen veldschieten. In de Swolgense en Tienrayse bossen gaan schutters uit Limburg en OostBrabant op zondag 12 september met elkaar de strijd aan om de hoogste eer binnen het rayon. Open plaatsen in
het deelnemersveld worden opgevuld met spelers uit andere streken van Nederland en regionale jeugdschutters.
Zij kunnen op deze manier kennismaken met deze tak van de handboogsport.

Volleybalvereniging Hovoc

Gouden jubileum
met Horster
Volleybaldagen
Volleybalvereniging Hovoc uit Horst bestaat dit seizoen 50 jaar. In het
kader van dit gouden jubileum worden op 10 en 11 september de
Internationale Horster Volleybaldagen georganiseerd, waarbij vier van de
beste Nederlandse en Duitse teams in de Dendron-sporthal zullen spelen.
Iedereen is van harte welkom om de herenwedstrijd op vrijdag en de
dameswedstrijd op zaterdag te komen bekijken.
Hoewel het hier oefenwedstrijden
betreft, zien alle teams dit als een
serieuze krachtmeting in de aanloop
naar het nieuwe volleybalseizoen, dat
enkele weken later van start zal gaan.
Door wisselingen binnen de teams
zullen veel nieuwe gezichten te zien
zijn, die zich ongetwijfeld zullen willen bewijzen.
Op vrijdag 10 september om
20.00 uur speelt het herenteam
van SV Dynamo tegen Moerser SC.
Het Apeldoornse team SV Dynamo
komt uit in de A-League, de hoogste
volleybalklasse op nationaal niveau.
De tegenstander op vrijdagavond is
het team uit het Duitse Moers, nabij
Duisburg. De boomlange mannen
van Moerser SC komen uit in de
Bundesliga, de hoogste Duitse volleybalklasse. Op zaterdag 11 september
om 19.00 uur staat de dameswedstrijd USC Münster tegen Alemannia

Aachen op het programma. Deze
beide Duitse teams behoren tot de
top van de competitie bij onze oosterburen. Alle dames spelen namelijk in
de Duitse Bundesliga.
Op vrijdag 10 september is de hal
vanaf 18.30 uur geopend voor het
publiek. Na een welkomstwoord door
de voorzitter begint om 20.00 uur
de herenwedstrijd. Op zaterdag 11
september opent de Dendron-sporthal
om 15.45 uur. Na de presentatie van
de Hovoc-teams begint om 19.00 uur
de dameswedstrijd. Op beide dagen
bedraagt de entree voor bezoekers
5 euro.
Na afloop van de wedstrijd op
zaterdag vindt omstreeks 21.00
uur het grote jubileumfeest plaats.
Iedereen die de Horster volleybalclub
wil komen feliciteren, is welkom. De
toegang is gratis. Voor meer informatie www.hovoc.nl

De schutters starten in groepen
van vier vanaf 9.00 uur vanaf de accommodatie aan de Nehobolaan in
Tienray. Van daaruit gaan ze op zoek
naar 24 doelen die in de bossen staan
opgesteld. Deze zogenaamde blazoe-

nen zijn van verschillende grootte en
staan op steeds wisselende afstanden.
De wedstrijd duurt tot ongeveer 15.30
uur en staat onder auspiciën van de
Nederlandse Handboog Bond. Publiek
is van harte welkom om de wedstrijden

te komen bekijken, alleen wel onder
begeleiding van leden van ’t Trefpunt.
Geïnteresseerden kunnen zich melden
voor een rondleiding en uitleg over de
sport. Vanaf de Nieuwe Baan, langs het
fietspad, zijn de schutters al zichtbaar.

Keurslagerij Ferry Janssen
Pastoor Vullinghsstraat 49,
Sevenum
Tel. 077-4671234

Vleespakket
Zeer voordelig; voordeel van e 7,-

ZaTErdag 11 SEpT
EndlESS SummEr FESTiVal
SEdiTiOn (claSSic rOck)
ragE On STagE
(ragE TribuTE)
Flamman & ambraxaS
SilEnT diScO
dj’S SjOZa & d.y.p

Verwegen wint
Holland MTB Cup 2010

wilhelminaplein 10 5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

Normaal € 27,-

Nu voor slechts e 20,Profiteer nu van deze geweldige voordeelactie!
Actie geldig t/m 2 oktober

hE15

Start workshops september en oktober

biobenzine

SCHONER EN
ZUINIGER RIJDEN!
rk www.vissersolie.nl o
rij
gb
-H
a ar
rs
bij Esso Visse

ve

Mountainbiker Wilco Verwegen uit Melderslo heeft afgelopen
zondag de Holland MTB Cup 2010 gewonnen. De biker van het
Mitsubishi-team had met een vijfde plaats in de vijfde en laatste race
in Lunteren genoeg om de eindoverwinning veilig te stellen. De
wedstrijd werd gewonnen door Frank Schotman uit Delft. Sjef Klerken
uit Panningen eindigde nog net voor Wilco als vierde.

18 T/m 22 SEpT
hOrSTEr
najaarS kErmiS
lukaZZ
(rOck SEnSaTiE)
30 paST 7
(rOck cOVErS)
dEEjay SanjO
dEEjay gijS
ariESS & hEnniESS
maTinEE’SS

2x 500 gram gehakt
4 stuks sausijsjes
4 stuks sla- of blinde vinken
4 halve kipfilets
500 gram runderpoulet

rst

Vrijdag 10 SEpT
WEEkEnd kick OFF
cOckTailS & ShOTS
dEEjay SanjO

-

schilderen en
vegetatief vormgeven
bijzonder en verfrissend

De Hees 23 5975 NL Sevenum
Tel. 06 12 69 79 35 info@valise.nl
www.valise.nl
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AGENDA

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

Kinderkledingspeelgoedbeurs

za 11 september t/m zo 17
oktober
Organisatie: Judy Straten
Locatie: Galerie Judy Straten

Grubbenvorst

Melderslo

Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur

zondag

za 11 en zo 12 september
Organisatie: De Locht
Locatie: De Locht

Broekhuizenvorst
zaterdag

za 11 september
Organisatie: VC Nit Niks
Loatie: Gelderdijk 30

Griendtsveen

Gemeentecupschieten

Feestwandeling
KnopenLopen

zondag

zaterdag

Proud to be Fouterer

zondag

Horst

zo 12 september
Organisatie: St. KnopenLopen
Locatie: Sevenum

vr 10 september 21.30 uur
Organisatie: OJC Niks
Locatie: OJC Niks

Hobbymanifestatie

Niks draait door: stront niks

vr 10 en za 11 september
Organisatie: Hovoc
Locatie: Dendron sporthal Horst

zo 12 september
Org: Hobbyshop Nellie Snellen
Locatie: De Sevewaeg

Open monumentendag

Heilige mis

Heilige mis

Heilige mis

19.00

09.45

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

Horst (Norbertus)

Endless Summer Festival

zo 12 september
Org: St. Open Monumentendag
Locatie: Markt Sevenum

za 11 september
Org: Blok 10 en De Lange Horst
Locatie: Wilhelminaplein Horst

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl)

Kronenberg

zaterdag
donderdag

zaterdag

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
Meerlo
zondag
donderdag

(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

Melderslo
zaterdag
maandag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zondag

Venray

Swolgen

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

zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag

www.ikzoektuingrind.nl

Tandarts
Spoedgevallendienst
10 t/m 16 september
Tandarts de Jonge
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65

dinsdag
donderdag

tel. (077) 320 97 00

vrijdag

Tienray

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

T

19.15

Hegelsom

Venlo

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Heilige mis

10.00

Grubbenvorst

Huisartsenpost

112

Heilige mis

Sevenum

zo 12 september
Organisatie: St. Lucia
Locatie: Schuttersterrein

10.00

Broekhuizen

zondag

Brand, ongeval of misdrijf

Heilige mis

za 11 en zo 12 september
Organisatie: GFC’33
Locatie: Sportpark GFC’33

Horster Volleybaldagen

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

America

Jubileum weekend

TOP D toernooi

Sevenum

Kerkdiensten
zondag

zo 12 september 11.00-13.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis

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

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

Griendtsveen

Expositie Judy Straten

de

beejekurf
r e s t a u r a n t

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

een aVondje tafelen
in de beejekurf is Veel meer
dan alleen de moeite waard...

De tijden die hier zijn afgedrukt zijn
standaardtijden. Voor afwijkende tijden

Paterslaan 15 Venray t 0478 581869 e info@debeejekurf.nl i www.debeejekurf.nl

•Beejekurf ad 103x74.indd 1

zaterdag
woensdag

van kerkdiensten verwijzen wij u naar
de desbetreffende parochie.

05-07-10 09:36
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Ondernemers Opgelet!
grootste consumenten- en bedrijvenbeurs van nederland

BereIk 50.000 BezOekers In 6 dAgen 300 cOllegA’s heBBen Al Ingeschreven

1 t/m 6 oktober
KASTEELPARK TER HORST

• Op basis van 12 edities aantoonbaar succes op de beursvloer
• Alle actieve ondernemers bij elkaar op 15.000 m2 oppervlakte
• Bijna geheel uitverkocht; Informeer direct naar de laatste kans voor deelname
Informeer voor deelname via info@deprobeurzen.nl of bel 040 253 52 69
ORgAniSATiE
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