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Kantklossen in de regen
Het had afgelopen zondag een megahappening moeten worden met 380 kantklossers uit
binnen- en buitenland in het centrum van Horst. Maandenlange voorbereidingen gingen vooraf
aan de kantklos-bijeenkomst en er werd veel publiek verwacht want het was ook nog koopzondag in Horst. De gestaag vallende regen weerhield echter veel kijk- en koperspubliek ervan
naar het centrum te komen. Ondanks alle nattigheid zijn de deelnemende kantklossers
tevreden en kijken met een goed gevoel terug naar de kantkloshappening.

Presentatie nieuwe Horster
Mars uitgesteld door regenval
De presentatie van de nieuwe Horster Mars die afgelopen zondag zou plaatsvinden, kon door de regen niet
doorgaan. Stichting +Evenementen wil met de deelnemende verenigingen een nieuwe datum prikken.
Meer dan vijfhonderd muzikanten
zouden afgelopen zondag vanuit verschillende locaties het Horster centrum
binnentrekken. Het zou de afsluiting
vormen van de kantklosmanifestatie
waarna er een gezamenlijk optreden
van alle muzikanten zou zijn op het
Wilhelminaplein. Iedereen was er klaar
voor, behalve de weergoden.
Voorzitter Jan Nabben van de
Stichting +Evenementen: “We kregen
zondagmiddag te veel afmeldingen
van muziekkorpsen door de aanhoudende regen. Er zat niets anders op
dan de presentatie in z’n geheel af

te gelasten. De kans dat er schade zou
ontstaan aan instrumenten was immers
te groot. Maar uitstel is geen afstel. We
nemen de komende weken contact op
met alle deelnemende muziekverenigingen om te kijken wat mogelijk is. We
hopen een nieuwe datum te kunnen
prikken waarop de nieuwe Horster Mars
alsnog gepresenteerd kan worden aan
alle inwoners van Horst aan de Maas”,
aldus Nabben.
De nieuwe Horster Mars werd op
verzoek van de Stichting +Evenementen
geschreven door Ger de Mulder uit
Meterik. Aan de presentatie zouden

muziekverenigingen uit vrijwel
alle kernen van de fusiegemeente
Horst aan de Maas meewerken. Het
gezamenlijk muzikaal optreden van
muziekgezelschappen is een van de
laatste activiteiten die de stichting
organiseert. Over enkele maanden
wordt ook duidelijk onder welke vorm
de stichting verder gaat. Stichting
+Evenementen werd ter bevordering
van het saamhorigheidsgevoel in
het leven geroepen, nadat Sevenum,
Kronenberg, Evertsoord, Meerlo,
Tienray en Swolgen bij Horst aan de
Maas kwamen.

Voorzitster Miep Philipsen van
kantkring ’t Klöske: “Ik heb zaterdagavond nog naar het weerbericht
geluisterd en toen sprak men van af
en toe een buitje. Het bleek echter
wel een hele langzame en grote bui
te zijn.” Miep kan er wel om lachen
want zij weet dat alles goed geregeld
was maar het weer een onbeïnvloedbare factor is bij zo’n evenement.

Er zou een buitje
kunnen vallen
“Er hadden zich 380 kantklossers
aangemeld en uiteindelijk zijn er tien
niet komen opdagen. Vier mensen
waren ziek en de andere zes hebben

zich om een of andere reden afgemeld”, aldus de kantklosster.
Ondanks de regen bleef de
stemming er bij de deelnemende
kantklossers goed in. Ook Museum de
Kantfabriek had een constante aanloop van bezoekers. “Crist Coppens
kwam nog even langs en zei dat we
dit over vijf jaar gewoon opnieuw
doen. Maar dat zien we dan wel
weer, eerst maar eens evalueren met
onze eigen kantkring, dan zien we
wel verder”, zegt de voorzitster.
Burgemeester Kees van Rooij
opende de kantklosmanifestatie
om vervolgens het zelf ook eens te
proberen.
Lees verder op pagina 2

GROOTSTE CONSUMENTEN- EN BEDRIJVENBEURS
EURS VAN NEDERLAND

350
50 e
exposanten,
osa
shows, muziek, en live entertainment.
ntertainment.

1 tt/m
t/ 6 oktober

Kasteelpark
Ka
elp
Ter Horst, Horst aan de Maas, A733 afslag 10

Voor mee
Vo
meer
eer informatie www.hiltho.nl
ORGANISATIE

MEDIAPARTNERS:

02

nieuws

16
09

Werkzaamheden
accommodatie
Kerkebos van start
Met de onthulling van twee bouwborden gingen op 8 september de
werkzaamheden op Sportpark Kerkebos officieel van start. Wethouder Selen
en voorzitter Frans Kerstjens verrichtten de aftrap. Na de zomer van 2011
kunnen de diverse verenigingen en organisaties terecht op het multifunctionele sportpark.
De multifunctionele accommodatie
(MFA) op de locatie van het sportpark
in Swolgen wordt straks de thuisbasis
van de nieuwe fusieclub Sporting ST
en tennisvereniging ‘t Löbke, maar ook

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

van de Stichting Gemeenschapshuis
Swolgen. Ook de buitenschoolse opvang en de productie van het plaatselijke dorpsblaadje de Haverkist gaat
plaatsvinden in het nieuwe gebouw.
De accommodatie wordt onder andere gefinancierd door middel van een
bijdrage van de provincie van 100.000
euro en een bijdrage van het Oranje
Fonds van 45.000 euro.
Ook de Rabobank draagt bij aan het
project. Het bedrag van het Oranje
Fonds zal worden besteed aan de
aanschaf van duurzame materialen en
inrichtingskosten.

NOSTALGIE

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.

1934 Kaldenbroek
Neem contact op met de redactie van HALLO

Heeft u ook een mooie
foto van vroeger?
De mooiste foto die Lottummer Frans Gommans onder ogen kwam is er een die bij kasteel De Borggraaf op
zolder lag. Veel kan Gommans niet vertellen over de afbeelding. Toch vertelt de foto een verhaal waar volgens
de Lottummer menige overheidsinstantie z’n voordeel mee kan doen.

Vervolg voorpagina

Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Kopij/redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Redactie
Jeroen van de Nieuwenhof
(hoofdredacteur)

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

Kantklossen
in de regen
Na hem volgenden nog vele
belangstellenden die deze nijverheid
ook eens wilden proberen. Kantklosster
Lies Lenders (67) uit Maasbree:
“Het enthousiasme onder de deelnemers was fenomenaal goed, ondanks
de regen. We hebben er zelfs nog om
gelachen want soms kwam de regen
met bakken tegelijk naar beneden.
Weet je, de jongere van vandaag de
dag kent het kantklossen niet meer.
Het viel me op dat sommige mensen
wel drie keer terug kwamen naar
het oefenkussen om het ook eens te
proberen. Mannen waren vooral geinteresseerd in de techniek die achter
het kantklossen schuilt. Ondanks de
tegenvallende publieke belangstelling
vind ik de bijeenkomst geslaagd. Wij
als deelnemers aan het kantklossen,
hebben er een tevreden gevoel aan
overgehouden en het weer? Ach, dat is
overmacht”, aldus de Maasbreese.

Zelfs pastoor kon niets
aan het weer doen

Advertentie
T 077 396 13 56
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Dezelfde geluiden zijn te horen
van Harmke Leneman (59) uit
Grubbenvorst. “Het evenement is
geslaagd maar het weer drukte een
stempel op het aantal bezoekers.
Maar daarin stonden wij niet alleen,
er was best veel te doen in de regio.
Misschien zou daar ook naar gekeken
kunnen worden in de toekomst. Niet
teveel grote evenementen op één
en dezelfde dag organiseren. Aan de
kantklosmanifestatie hebben wij een
goed gevoel overgehouden. Het was
een gezellig groepsgebeuren. Toen ik
in de ochtend naar Horst ging kwam
ik meneer pastoor nog tegen en vroeg
hem of hij ‘lijntjes naar boven’ had.
Pastoor antwoordde mij vriendelijk dat
hij naar Melderslo moest. Maar ook
in Melderslo bleef het niet droog, dus
kunnen we concluderen dat wij niet
de enigen waren die rijkelijk bedeeld
werden met hemelwater”, aldus een
tevreden kantklosster.

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

Gommans: “De foto is genomen
in 1934 van huis Kaldenbroek op de
grens tussen Lottum en Grubbenvorst.
Het is indrukwekkend om te zien in
welke vrije omgeving dit enorme
gebouw ligt. Als je nu een kijkje
neemt bij Kaldenbroek zie je hoe
verscholen het gebouw er momenteel bij ligt. Ik vind dat Kaldenbroek
toentertijd het best tot zijn recht
kwam. In mijn ogen zou ook Limburgs
Landschap hier eens naar moeten

hE15

kijken bij het maken van beleid. Niet
alle gebouwen dienen massaal in de
begroeiing te verdwijnen. Foto’s vertellen verhalen van toen, maar laten ook
wel eens zien hoe het beter kan.
Zij laten een gezonde terugblik zien,
heel geduldig”, aldus de Lottummer.
Een verhaal vertellen over het
gebouw Kaldenbroek kan Gommans
niet, maar misschien heeft u wel een
oude foto waar een verhaal bij hoort.
Een foto van een huis, molen, klooster

of gewoon een pand dat er nu niet
meer is. HALLO wil graag met mensen
uit de 16 kernen van Horst aan de
Maas in contact komen die zo’n oude
foto hebben en daar een verhaal over
kunnen vertellen.
Heeft u ook een sprekende foto
van vroeger met een leuk of spannend verhaal? Neem dan contact
op met de redactie van HALLO
telefoon 077 396 13 56 of mail naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl
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Webredactie
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl

Kaldenbroek in 1934 nog helemaal zichtbaar, nu is dat niet meer het geval

rst

Postadres
Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 56
F 077 396 13 55
E info@hallohorstaandemaas.nl
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Feesten, partijen en
koffietafels, van eenvoudig tot uitgebreid.
Volledig verzorgd in
MFC De Zwingel.

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

“ Een conflict oplossen is:
communicatie herstellen.”
mr. Jeroen Hellendoorn

Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl
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Tweede fotoboek door Lottummer Frans Gommans

Meer dan 6.500 oude foto’s
gedigitaliseerd
Tijdens het Rozenfestival begin augustus werd het eerste exemplaar van het tweede Lottumse fotoboek
overhandigd aan burgemeester Kees van Rooij. Er komt ook nog een derde en vierde deel van ‘Historisch Lottum in
Beeld’. De opbrengst van de boeken gaat naar de Houthuizer Molen.

Frans Gommans met deel twee
van Historisch Lottum in Beeld bij de Houthuizer Molen
Lottummer Frans Gommans (63)
stopte op zijn 55e met werken en
was op zoek naar een hobby om zijn
vrije tijd in te kunnen steken. Dat is de
Lottummer gelukt. Zijn eerste fotoboek
kwam uit op 9 mei 2009, het tweede
nog geen anderhalf jaar later. Deel drie
wordt in 2012 uitgebracht en betreft
foto’s van 1960 tot heden. Inmiddels
heeft de Lottummer er al zo’n 2.500
uur aan vrije tijd ingestoken. Samen
met veertig ‘vaste medewerkers’ die
jaartallen en namen controleren om

de kans op fouten in het boekwerk te
vermijden. Wanneer deel vier uitkomt
weet de fotoverzamelaar nog niet.

Ik wilde een hobby
en die heb ik nu
Gommans: “We hebben duizenden foto’s gekregen maar ook veel
dubbele. Als alles opgeschoond is,
vallen er nog veel af want we kunnen
niet alle foto’s in het boek plaatsen.
Mensen met familiefoto’s zoek ik op
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HENK AARTS

SCHONER EN
ZUINIGER RIJDEN!

€ 7,75 p.p.

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

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

Tel. 06 55 12 69 96

en dan wordt er een digitale foto van
gemaakt. Het onderschrift bij die foto’s
klopt vaak wel maar bij algemenere
foto’s willen we nogal eens verschillende benamingen krijgen”, aldus
de verzamelaar. De oudste foto die
gedigitaliseerd werd, was een foto
gemaakt op zilver en dateert van
1866. Het negatief werd in dit procedé omgezet in een positief. Hierop
afgebeeld was Catharina Lichteveld te
zien, zij was gehuwd met Johannes
van Soest en zij bewoonde Oud Aast.
“Het fototoestel is uitgevonden rond
1830. Het was dus al vrij snel dat ook
in Lottum foto’s werden gemaakt.
Maar het is verbazend zoveel foto’s er
binnen komen van meer dan 100 jaar
oud”, zegt Frans.
Naast foto’s van Lottum krijgt de
verzamelaar ook fotomateriaal uit
andere dorpen. “Ik bezit ook zo’n 500
prachtige oude foto’s van Lomm en
een paar honderd foto’s van oude
beroepen in Zuid-Nederland. Daarnaast
heb ik in bibliotheken 2.000 krantenartikelen over Lottum verzameld vanaf
1750 tot 1940. Allemaal fantastisch
materiaal. Zo gaat een artikel over een
storm die over Lottum raasde en waarvoor in Limburg een inzamelingsactie
werd georganiseerd voor de getroffen
mensen. De stormschade was gigantisch voor die tijd. Of het artikel waarin
staat dat een veldwachter vier keer op
de burgemeester schiet. Man, zoiets
mag toch niet veloren gaan”, aldus
een enthousiaste Gommans. Inmiddels
zijn er al 600 boeken verkocht en het
einde is nog niet in zicht. De vraag
naar zijn boeken komt niet alleen uit
Lottum zelf. Er zijn bestellingen van de
Koninklijke bibliotheek in Den Haag,
van Maastricht, het Historisch Archief
Venlo en ga zo maar door.

De lekkerste taarten,
met zorg gemaakt
HORST • MAASBREE

Duizenden foto’s
van vroeger
gedigitaliseerd
In november worden alle foto’s
digitaal opgeslagen in een Excelbestand. Er is voor dit monnikenwerk
een groep gevormd om alle foto’s
goed te documenteren. Zo kan men
alle foto’s gemakkelijk terugvinden
en is men in staat informatie bij een
foto te stoppen. Een werk dat de
groep minstens vier jaar bezig zal
houden met het huidig aantal foto’s.
Deze groep, Historisch Lottum, wordt
gevormd door Theo Gommans, Frans
Gommans, Tjeu in ’t Zandt, Ludo in
’t Zandt en Henk Vergeldt, allemaal
mensen met dezelfde passie. De foto’s
zijn afkomstig van Lottummers en
deze blijven ook eigendom van de
Lottummers. Het is de bedoeling dat
inwoners van het rozendorp een manier geboden wordt dit archief in de
toekomst op een verantwoorde wijze
in te zien. Voor wie niet kan wachten
tot die tijd, Historisch Lottum in Beeld
deel één en twee zijn verkrijgbaar
bij Bloome Huuske Rosa, Markt 19 in
Lottum.

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

 34,95

Ook het
re
ad s voor alle
ruitschades!

Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
Bosch Car Service Horst is de garage-afdeling van Autoschade Herstel Noord-Limburg
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De oogbus terug
in Horst
Op dinsdag 21 september staat de ’oogbus’ bij verzorgingshuis
Berkele Heem (achterkant serviceflat ’t Kuiperplein). Iedereen vanaf 60
jaar, die de afgelopen twee jaar niet onder behandeling is geweest van
een oogarts, kan een afspraak maken voor een gratis oogonderzoek.
De oogbus is een initiatief van
Het Oogzorgnetwerk en stopt op
afspraak bij verzorgingshuizen om
bewoners en buurtbewoners te
onderzoeken op mogelijke oogafwijkingen. Het Oogzorgnetwerk is
een initiatief van Het Oogziekenhuis
Rotterdam om de oogheelkundige
zorg in Nederland te verbeteren.
De oogbus is ingericht met
moderne oogheelkundige apparatuur
waarmee metingen van oogboldruk, oogsterkte en controle van de
binnenzijde van het oog vakkundig
kunnen worden uitgevoerd. Na het
onderzoek door de optometrist van
de oogbus ontvangt de cliënt indien
noodzakelijk een verwijzing naar een
opticien of de huisarts.
Van alle bewoners van verzorgingshuizen heeft 50% een verminderd gezichtsvermogen dat leidt tot
een verhoogde kans op valincidenten

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
Afgelopen vrijdag gevonden roze-oranje-geel knuffelhondje met rammelaar,
buik in de vorm van een ring, merk
Tiamo. Gebied Parkhotel richting voetbalvelden. Mijn nummer is 06-12267980
Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
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.
Gezocht: interieurverzorgster
voor 2 uur p/w in de regio, voor een
woonhuis met varkensstal. Interesse,
neem contact op met Inge Rempkens AB
Limburg. E-mail irempkens@ablimburg.nl.
Tel. 077-3980883

24 september 2010

Hans van Neerven
& Ivonne Peelen
De receptie is van 18.30 tot 19.30 uur
in de Turfhoeve te Sevenum.
Pastoor Debijestraat 57,
5963 AE Hegelsom

Wij gaan trouwen!

Startsein groepswoningen
en appartementen
Vrijdag 10 september gaven Freek Selen, wethouder gemeente Horst aan de Maas, Sjaak Aveskamp, directeur
van De Zorggroep en Hassan Najja, directeur van Wonen Horst het officiële startsein voor de bouw van vier groepswoningen voor mensen met dementie. Boven de groepswoningen komen twaalf appartementen.

en vermindering van de kwaliteit
van leven. Door een eenvoudige
brilaanpassing of bijvoorbeeld een
staaroperatie kan dit vaak verholpen
worden. Het gezichtsvermogen, en
dus ook de kwaliteit van leven, wordt
daarmee een stuk verbeterd.

Om de
oogheelkundige zorg
in Nederland
te verbeteren
Als u een afspraak wilt maken
voor een onderzoek in de oogbus
belt u naar 010 402 34 14.
U krijgt dan een medewerker aan
de lijn, die u verder helpt en een
afspraak voor u maakt. De medewerker noteert uw naam, adres en ook
het nummer van uw zorgverzekering.

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
Man 50+ verwent vrouwen
Tel. 06-27001071 omgeving Horst
Ontdek terugblik. Ruim 5.000 titels
2e hands boeken!
Veemarkt 7a, Horst. www.terugblik.net

Freek Selen, Sjaak Aveskamp en Hassan Najja delen bonbons
en waardecheques voor een gratis kopje koffie uit (Foto: Lé Giesen)
Freek Selen, Sjaak Aveskamp en
Hassan Najja deelden aan de buurtbewoners en de bewoners van het
verzorgingshuis Sevenheym bonbons
uit en een waardebon voor een gratis
kopje koffie in het verbouwde restaurant van het verzorgingshuis. Dit als
tegemoetkoming voor de overlast die
zij kunnen ondervinden van het bouwverkeer dat de komende tijd af en aan
rijdt met materialen om de nieuwe
woningen te realiseren.
Dit project wordt mogelijk gemaakt door De Zorggroep, gemeente
Horst aan de Maas en Wonen Horst
in het kader van wonen, welzijn en
zorg. Het project ´Sevenum verandert,
verbetert, vooruit!’ omvat de verbouwing van verzorgingshuis Sevenheym,

de ver- en nieuwbouw van cultureel
centrum De Wingerd en de bouw van
vier groepswoningen met daarboven
twaalf appartementen.

Sevenum verandert,
verbetert, vooruit!
De groepswoningen en de appartementen komen op het terrein tussen
het verzorgingshuis en het wooncomplex ’t Valdere. In de woningen is
straks plaats voor 28 bewoners met
dementie. Wonen Horst realiseert de
daarboven gelegen twaalf appartementen. Van belang hierbij is dat de
partners van de bewoners van de
groepswoningen voorrang krijgen op
deze appartementen.

De appartementen worden
zodanig vorm gegeven dat zij een
eigen identiteit hebben, maar toch
onderdeel uitmaken van de opzet van
wonen, welzijn en zorg.
De verbouwing van verzorgingshuis Sevenheym is inmiddels voltooid, de ver- en nieuwbouw van de
Wingerd is eind van het jaar gereed.
Het gebouw is dan toegankelijker,
functioneler en aangepast aan de eisen van deze tijd. De realisatie van de
groepswoningen en de appartementen
is het laatste onderdeel van dit project. De bouw gaat naar verwachting
eind september van start. Als alles
volgens planning verloopt kunnen de
bewoners in het najaar van 2011 hun
nieuwe woning betrekken.

Buurtvereniging D’n Ostrik
viert 40-jarig jubileum
met reünie

Cursus Weerbaarheid/Sociale
Vaardigheden voor alle kinderen van de
groepen 5 t/m 8 van de basisschool.
Informatie en/of aanmelding:
Jos Slots, tel. 06-49959371 Zie ook: www.
weerbaarheidnoordlimburg.nl

Dit jaar bestaat de Horster buurtvereniging D’n Ostrik veertig jaar. Dit wil de buurtvereniging vieren met een
reünie op zaterdag 6 november. Deze wordt gehouden in een versierde feestzaal in het buurtschap.
De buurtvereniging is in 1970 opgericht en wil dit jubileum samen met bewoners en oud-bewoners van D’n
Ostrik vieren.

Loods te huur
Te huur in Horst omheinde loods
120 tot 180 m2, deurhoogte ca. 4 mtr.
Tel. 06-25050604

D’n Ostrik is het gebied in Horst
ten oosten van de A73 en ten
noorden van de Kasteelse Bossen.
Vroeger noemde men dit deel van
Horst ‘Hei Oostenrijk’, in de volksmond D’n Ostrik. Op dit moment
wonen er zo’n honderd volwassenen met kinderen in de jubilerende
buurt.
Jos Jenniskens, medeorganisator
van de reünie: “Het sociale contact is
belangrijk in een buurtschap, zeker
in deze hectische tijden. Sommige
buurtbewoners zijn we uit het oog
verloren omdat ze naar elders zijn
verhuisd en die willen we natuurlijk
ook weer eens ontmoeten. Wat is er
van hen geworden en wat doen ze
tegenwoordig? Gewoon herinnerin-

Appels zelf plukken
0,25 euro per kilo. Elstar en andere
Van Lankveld Tienrayseweg 2 Meerlo
06- 53 130 132

gen van vroeger ophalen en er een
gezellige avond van maken, dat is wat
we willen”, aldus Jenniskens.
Vanaf 1970 was de buurt ook
28 jaar lang actief tijdens de carnaval
met het bouwen van wagens. Eind
jaren negentig werd de animo minder
en besloot men te stoppen met het
bouwen van wagens. “Een carnavalswagen bouwen kost veel tijd en geld.
We kregen elk jaar minder gesponsord waardoor we uiteindelijk stopten
met deze activiteit”, zegt D’n Ostriker.
Tot de dag van vandaag is de buurtvereniging nog steeds actief voor de
kinderen in de buurt. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd zoals
Sintermerte, Sinterklaas en uitstapjes
naar een speeltuin. Een hoogtepunt

vormt de jaarlijkse barbecue waarbij
ook alle kinderen aanwezig zijn.
“Voor de kinderen is dit belangrijk
want zo houden ze binding met
elkaar”, aldus de buurtbewoner.
Ondanks het feit dat de buurtvereniging van veel bewoners wel
weet waar ze nu wonen of werken,
zijn er ook Ostrikers waarvan men
geen contactadres heeft.
“We willen niemand vergeten uit
te nodigen. Als er mensen zijn met
vragen kunnen ze altijd contact
met me opnemen”, zegt de buurtbewoner. Wie meer informatie
wil kan bellen met Jos Jenniskens,
Wevertweg 1, 5961 MA Horst
telefoon 06 13 01 41 61 mailen kan
ook: jpjenniskens@home.nl
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Leerlingen Citaverde College maken promofilmpjes

Werken in de agrosector
is kei-vet
Afgelopen vrijdagmiddag werden drie promotiefilmpjes gepresenteerd in de aula van het Citaverde College in
Horst. Het betrof een promofilmpje gemaakt door leerlingen van de school waarbij het werken binnen drie
agrarische sectoren aan bod komt: de varkenshouderij, (glas)tuinbouw en werken in de boomkwekerijsector. Het
script voor de filmpjes is door de leerlingen zelf geschreven en uitgevoerd. Het project werd begeleid door PieterNic van den Beuken van cultureel projectbureau Witgoed & van Bontewas.
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Uitgebreid activiteitenaanbod voor Horster
basisschoolleerlingen
Dankzij een samenwerking tussen de Horster basisscholen en
verenigingen, Sport3, BSO de Bonte Kraal en Spring Kinderopvang
(Kindcentrum de Ark en BSO Bende) kunnen alle kinderen van de vier
basisscholen in Horst in het nieuwe schooljaar deelnemen aan een
uitgebreid activiteitenaanbod op het gebied van naschoolse opvang.
De samenwerkende partijen
bieden een gevarieerd activiteitenprogramma op het gebied van sport,
kunst, cultuur en natuur. Ook plaatselijke verenigingen geven komend
schooljaar invulling aan de naschoolse
activiteiten. Deelnemende verenigingen zijn onder meer handbalvereniging Wittenhorst, kunstencentrum
Jerusalem, Budoclub Horst en tafeltennisvereniging Armada. Patricia de Best,
manager van BSO Bende van Spring
Kinderopvang in Horst: ”Kinderen van
de basisscholen kunnen deelnemen
aan een breed scala van workshops
en ontdekken wat ze leuk vinden om
te doen. Voor verenigingen is het een
extra kans om kinderen bekend te
maken met hun activiteiten en nieuwe
leden te werven.” De samenwerking
op het gebied van naschools activiteitenaanbod is in het schooljaar
2008-2009 ontstaan. Toen spraken de

De acteurs die de filmpjes zelf regisseerden en uitvoerden Tim Penders, Guus Cox, Ruud van den Homberg,
Pieter-Nic van den Beuken, Luuk Lenssen, Marcel Scheffer, Geert Nabuurs en Luuk Winkelmolen
Volgens L1- presentatrice
Karenanna Knopper, moet werken binnen de agrarische sector een positiever
imago krijgen. “Trots zijn op je beroep
en passie uitstralen want het imago
van de agro-sector heeft het zwaar te
verduren. Er zit toekomst in die sector
en om jongeren te enthousiasmeren
voor dit vakgebied”, aldus de presentatrice. De aanwezigen in de aula zagen
kort na elkaar de drie ‘trailers’ van de
leerlingen.
Pieter-Nic van den Beuken bege-

leidde het project dat tot stand kwam
door AB Limburg en het Citaverde
College. “We hebben per leerlingengroep één draaidag gehad. Voor die tijd
zijn we zes keer bij elkaar gekomen om
te bespreken wat de studenten wilden
laten zien vanuit de diverse sectoren.
Het meest lastige vond ik het goed in
beeld brengen van het werken in de
boomteeltsector maar het is ons uiteindelijk toch gelukt. Het probleem dat
zich voordeed was dat de studenten te
veel willen laten zien. Desondanks is

het resultaat schitterend, ik heb nooit
geweten dat er zoveel acteertalent
is onder de leerlingen”, zegt Van den
Beuken.
De bedoeling van de filmpjes is om
jongeren kennis te laten maken met de
sector waardoor ze voor een carrière
in de groene sector kiezen. Volgens
een woordvoerder van AB Limburg is
dit slechts het begin van een actie om
de groene sector meer bekendheid te
geven. De filmpjes zijn te zien op
www.citaverde.nl

Eerste vierkante meter
ijsbaan Horst verkocht

Horster basisscholen, BSO de Bonte
Kraal en Spring Kinderopvang af om de
naschoolse activiteiten beter op elkaar
af te stemmen.
Afgelopen schooljaar werd de
samenwerking naar gemeentelijk
niveau getrokken met Sport3, een
gezamenlijk project van de voormalige gemeenten Horst aan de Maas,
Meerlo-Wanssum en Sevenum om de
breedtesport in de regio een impuls
te geven.
Alle kinderen van de vier basisscholen in Horst kunnen aan de
activiteiten deelnemen. Ouders
worden geïnformeerd via een flyer en
inschrijfformulieren voor de workshops. Daarnaast kan ook altijd contact
op worden genomen met
De Bonte Kraal via 06 14 51 42 90 en
BSO Bende/Kindcentrum de
Ark van Spring Kinderopvang, via
06 15 34 97 87.

Open dag Ter Peel
Op zaterdag 6 november is het mogelijk om een bezoek te brengen
aan de gevangenis in Evertsoord. Dan houdt de Dienst Justitiële
Inrichtingen de jaarlijkse open dag. Wie Penitentiaire Inrichting Ter Peel
een keer vrijwillig van binnen wil zien, moet zich snel inschrijven.
Er zijn maar 200 plaatsen.
De inschrijving voor de open
dag is op 14 september gestart. Niet
iedereen mag zomaar naar binnen.
Bezoekers moeten zich van te voren
inschrijven voor een rondleiding op
een vast tijdstip en alleen op vertoon
van je paspoort mag je naar binnen.
De open dag staat dit jaar in het
teken van het thema ’Het terugdringen van recidive door het onderbreken van criminele gedragspatronen.’

In totaal houden 48 instellingen open
huis. Hieronder zijn jeugdinrichtingen,
’gewone’ penitentiaire inrichtingen en
forensisch psychiatrische centra waar
mensen met een psychische stoornis
gedwongen worden behandeld.
Het bijzondere aan de inrichting in
Evertsoord is dat er alleen vrouwen
vastzitten. Inschrijven voor de open
dag kan via de website
www.depoortgaatopen.nl

Burgemeester Kees van Rooij heeft maandag de eerste vierkante meter ijs van de ijsbaan in het centrum van
Horst gekocht. Met die actie lanceerde hij de website van de ijsbaan die komende winter weer op het
Wilhelminaplein komt te liggen.
Burgemeester Kees van Rooij
kreeg maandag symbolisch de eerste
vierkante meter overhandigd van Henk
Lemmen en Jan Rein Visscher, bestuursleden van Stichting IJsbaan Horst.
De burgemeester liet weten er trots
op te zijn dat de stichting het initiatief
had opgepakt om ook dit jaar weer te
zorgen voor een ijsbaan in Horst.
Vorig jaar werd de ijsbaan aangelegd in het kader van de gemeentelijke herindeling. Toen kwamen
ruim 13.000 schaatsers naar het
Wilhelminaplein. Dit jaar kunnen bedrijven en particulieren een vierkante
meter van de ijsbaan voor 100 euro
’kopen’ om het evenement te sponsoren. In totaal is 480 vierkante meter
beschikbaar. De ijsbaan ligt van 10
december tot en met 2 januari op het
Wilhelminaplein in Horst. De stukjes
ijsbaan kunnen worden gekocht via de
website www.ijsbaanhorst.nl

Ook voor uw autoschade
kunnen wij zorg dragen!
Horsterweg 17, 5975 NA Sevenum . Telefoon 077-4671350 . Telefax 077-4673825
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Troy 24-hour Coaster
Challenge groot succes

Geopend op:
woensdag t/m vrijdag van 10.00 - 18.00 uur
zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

Afgelopen weekend vond in Attractiepark Toverland de Troy 24-hour Coaster Challenge plaats. Van de dertien
achtbaanliefhebbers zijn negen deelnemers erin geslaagd om het 24 uur vol te houden in de houten achtbaan Troy.
Vier deelnemers moesten helaas afhaken vanwege misselijkheid, braken en moeheid. Troy staat bekend als de
snelste, hoogste, langste en grootste houten achtbaan van de Benelux.

Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree
Telefoon 077-4651794

www.haardstede.nl

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

Op zaterdag 11 september om
12.00 uur begonnen dertien deelnemers van diverse internationale achtbaanclubs aan de uitdaging om 24 uur
in de houten achtbaan Troy te rijden.
De Troy 24-hour Coaster Challenge werd
door de European Coaster Club (ECC)
in samenwerking met Attractiepark
Toverland georganiseerd.
Na ongeveer twee uur rijden en
twee keer overgeven moest helaas de
eerste deelnemer afhaken. Wegens

misselijkheid, braken en moeheid
moesten drie andere deelnemers de
Challenge helaas ook staken. Vooral
de nachtelijke uurtjes waren erg pittig
voor de deelnemers. Met drie truien
over elkaar, kussentjes tegen hun dijen
en oordopjes tegen het geweld van de
achtbaan, was het flink doorpezen midden in de nacht. De eetpauzes vielen
ook tegen; iedere (lichte) maaltijd viel
zwaar op de maag wat zorgde voor
veel misselijkheid. Gelukkig werden zij

24 uur bijgestaan door een persoonlijke
verzorger en een heleboel fans, vrienden, familie en pers.
Uiteindelijk hebben de deelnemers
353 ronden in Troy gereden, wat
neerkomt op 367.120 meter. De stoelen
naast de deelnemers in de Troy-trein
werden geveild voor het goede doel,
namelijk Stichting Doe Een Wens. In
totaal heeft deze veiling 5.645 euro
opgebracht, wat neerkomt op gemiddeld 16 euro per gereden ronde.

een normaal zicht is.

Aftrap jeugd- en jongerenwerk Horst

UITNODIGING

open huis dagen
t/m zat. 18 sept.

Grote keuze in dames- en herenjassen

Loop even binnen!

Op 8 oktober 2010 is de officiële aftrap van het nieuwe jeugd- en jongerenwerk in Horst. Wethouder
Ger van Rensch zal de officiële openingshandeling verrichten. Het gehele weekend van 8 tot en met 10 oktober
zullen er allerlei activiteiten gepland staan in het gebouw van OJC Niks en het Vliesgebouw. Vanaf deze datum
zullen deze gebouwen een nieuwe naam krijgen.

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51

Het betoverende najaar van 2010

Laat de ogen
onderzoeken
en verdien
een gratis ijsje!

Onder leiding van de beheersstichting Mixx Beheer (voorheen BJD)
zullen in de toekomst verschillende
groepen hun eigen activiteiten gaan
organiseren. Deze groepen dragen
ieder hun eigen naam. Zo is er Usee
voor de jeugd van groep 7 en 8 van
de basisscholen en de groep M@xx
voor klas 1 en 2 van het Dendron- en
Citaverde college.

Voor jongeren uit klas 3 en 4 van
het Dendron- en Citaverde college
worden in de toekomst activiteiten
georganiseerd als filmavonden, lanparty’s en loungeavonden. Uiteraard
wordt de jeugd zelf uitgedaagd om
iets leuks te organiseren. Deze avonden zijn alcoholvrij. Ook deze groep zal
in de toekomst een eigen naam gaan
krijgen. Voorlopig zullen de avonden

onder de naam ´Under Construction´
proef draaien.
Aan de opzet van OJC Niks verandert niets. Deze groep kenmerkt zich
doordat het hier echt gaat om voor
en door jongeren. Jongeren vervullen
hier ook zelf bestuursfuncties. Het
programma van het openingsweekend zal binnenkort bekend worden
gemaakt.

Afsluiting sponsoravond Horst Tegen
Kanker door Renée van Wegberg
Op maandag 20 september vindt de sponsoravond van Horst Tegen Kanker plaats. De voorbereidingen
hiervoor zijn in volle gang en het belooft een mooie en professionele show te worden. De gedachte achter de
avond is om sponsors van Alpe d´HuZes te bedanken voor hun bijdrage. Iedereen die de avond wil bezoeken is
van harte welkom!
Rabobank Maashorst heeft
samen met een aantal relaties op
3 juni 2010 deelgenomen aan de
Alpe d’HuZes.
Door het team is geld ingezameld voor de strijd tegen kanker.
Door de deelnemers werd spon-

sorgeld verdiend door op één dag
meerdere keren de legendarische
berg Alpe d’Huez met de fiets te
beklimmen.
Op de sponsoravond van Horst
Tegen Kanker is iedereen welkom. Het
programma bevat veel entertainment

zoals van Fanfare St. Hubertus uit
Hegelsom, een optreden van Aniek
Janssen en toetsenist Geert Keijsers,
Vocal Group Happy Sound en tot
slot zangeres Renée van Wegberg.
Voor meer informatie zie
www.horsttegenkanker.nl
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Lintje voor Ad Vingerhoets
en Ton van Hoof
Afgelopen zaterdag 11 september hebben Ad Vingerhoets (66) uit Hegelsom en Ton van Hoof (54) uit Horst een
Koninklijke Onderscheiding ontvangen. De twee heren werden voor hun diensten benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau. Ze kregen de onderscheiding tijdens een vrijwilligersbijeenkomst van Stichting Horster Landschap
bij Kasteelboerderij in Horst.

Floriade-delegatie
naar Expo 2010 Shanghai
Wethouder Leon Litjens is deze week samen met andere betrokkenen bij de Floriade op de wereldtentoonstelling Expo 2010 in het Chinese
Shanghai. Daar werd het contract getekend voor de bouw van een
Chinees paviljoen op de Floriade.
Volgens Litjens is de aanwezigheid
van China belangrijk voor een evenement als de Floriade. “We krijgen
van andere landen te horen dat ze het
belangrijk vinden dat China meedoet
als voorbeeld voor opkomende economieën”, aldus de wethouder. Naast
het tekenen van contracten heeft de
reis naar China voor de Floriade-delegatie vooral als doel om te zien hoe

de Chinezen het doen. Litjens: “We zijn
hier met name om te zien hoe andere
steden een grootschalig evenement
aanpakken. Met zo’n evenement zet
je een stad of regio op de kaart. Je ziet
ook dat rondom de expositie bijvoorbeeld de infrastructuur op orde wordt
gebracht en dat er een hele golf aan
private initiatieven achteraan komt. De
economie krijgt een duidelijke impuls.”

Oproep aanmelding
vormsel 2010-2011
De kinderen van groep 8 op de basisscholen Norbertus, Lambertus,
Melderslo, Meterik en Hegelsom krijgen zeer binnenkort een brief met
betrekking tot het vormsel mee naar huis. Wellicht zijn er ook kinderen die buiten de eigen parochie op school zitten en mee willen doen
aan het vormsel.
Ad Vingerhoets en Ton van Hoof met echtgenotes

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

gebied, waarin goed wonen, werken
en recreëren is. In het verleden was
Vingerhoets ook actief bij andere
verenigingen. Zo was hij tussen 1973
en 1985 voorzitter bij tafeltennisvereniging Hegta Hegelsom. Tussen 1980 en
2006 was hij lid van Milieugroep Horst
(aan de Maas), waar hij in belangrijke
mate heeft bijgedragen aan het feit
dat het concept-bestemmingsplan
Buitengebieden als evenwichtig kon
worden beschouwd. Van 1983 tot 1993
was hij vrijwilliger bij de stichting IVN
Natuur- en Milieueducatie, afdeling
Maasdorpen. Tussen 1984 en 1998
was Vingerhoets ook nog lid van het
kerkbestuur parochie H. Hubertus uit
Hegelsom.

Was en Strijkservice
Horst aan de Maas
Wassen/drogen/vouwen
 2,00 per kilo,
strijken per stuksprijs
Voor particulieren
en bedrijven!
Bel voor meer informatie:
06-23 99 77 30 of mail naar
was-strijkservice@hotmail.com

Ouders van deze kinderen wordt
gevraagd zo snel mogelijk contact
op te nemen met het secretariaat
cluster Horst. Wanneer de lessen
eenmaal begonnen zijn, kan men
zich hier niet meer bij aansluiten.
De vormseldata voor schooljaar
2010-2011 zijn: Meterik: vrijdag 19

november 2010 19.00 uur, Hegelsom:
vrijdag 26 november 2010 19.00 uur,
Melderslo: zaterdag 27 november
2010 17.30 uur, Norbertus: vrijdag 10
december 2010 19.00 uur, Lambertus:
zaterdag 11 december 2010 18.00
uur, Broekhuizenvorst: 15 april 2011
19.00 uur.

Reünie oud-leden
KPJ Melderslo
In zaal ’t Paradijs in Melderslo
vindt op zaterdag 2 oktober een
reünie plaats van mensen die tussen
1975 en 1990 lid waren van KPJ

Melderslo. Tot 25 september kunnen
oud-leden zich nog opgeven bij
Hans Vogelzang op telefoonnummer
06 22 46 76 72.

3D TV’S

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Maas groene en landschappelijke activiteiten in het buitengebied te coördineren. Op deze manier wil hij de stichting
klaar maken voor haar rol in de nieuwe
grote gemeente. Naast zijn werkzaamheden voor Stichting Horster landschap
was van Hoof tussen 1980 en 2002 zeer
actief bij Hockey Club Horst (HCH). Zo
was hij tussen 1992 en 2002 bestuurlid
en voorzitter van de club. Daarnaast
was hij coach, trainer en lid van de
technische commissie en verrichtte hij
diverse hand- en spandiensten.
Ad Vingerhoets is bestuurslid bij
Stichting Horster Landschap. Vingerhoets
is hier de voorzitter van de werkgroep
projecten. Het belang van deze projecten is te zorgen voor een aantrekkelijk

Art is vormgegeven door Phoenix Design.

Ton van Hoof, voorzitter van
Stichting het Horster Landschap, was in
1995 de oprichter van deze stichting.
Van Hoof wordt gezien als dé stimulator
van alle activiteiten van de werkgroepen erfbeplantingen, bermen en
biotopen en projecten. Enkele projecten die hij mede heeft gerealiseerd
zijn Wandelroute ’t Ham, Stempel van
de Maas en Agro- en veldtoerisme
Maasgaarden. Bij de projecten was
van Hoof erg betrokken. Zo schreef hij
het projectplan, droeg zorg voor de
financiering en voerde overleg met alle
betrokken partijen.
Van hoof is nu bezig om in overleg
met alle natuur- en groenverenigingen
van de nieuwe gemeente Horst aan de

MET DOORLOPENDE DEMO’S
IN 3 MERKEN:
Perfect
uitgerust.
Perfect
uitgerust.
PHILIPS
SAMSUNG SONY
Gewoonweg meer
meer comfort.
Gewoonweg
comfort.

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

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

Genieten aan de Maas van lekker à la carte eten,
overheerlijke pannenkoeken of een verrukkelijke lunch.
Tevens voor (familie)feesten en partijen.

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

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

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

home of electronics
CoenDers eleCtro KerKstraat 11 5961 GC Horst 077 3981388
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Gevarieerd
publiek op
de Hiltho
Ieder jaar komt er weer een
gevarieerd publiek naar de
paviljoenbeurs Hiltho in Horst.
Volgens organisator Marco
Delissen van Depro Beurzen is
het publiek dat naar de vierjaarlijkse beurs komt in de loop van
de jaren veranderd.
“Dat is eigenlijk zo gegroeid
door de jaren heen”, vertelt
Delissen. “Van oorsprong startte de
Hiltho in 1967 met veel producten
en diensten voor de landbouwsector. Daarmee spreek je maar
een beperkte groep bezoekers aan.
Iedere vier jaar werd de Hiltho
groter, met meer bedrijven en
instellingen vanuit zeer diverse
branches. En dat spreekt een veel
breder publiek aan.”
Delissen noemt wat voorbeelden van verschillende ’soorten’
bezoekers. “We zien starters op de
woningmarkt, die ideeën komen
opdoen voor het inrichten of
verbouwen van hun huis. Complete
gezinnen, die er een middagje
of avond uit van maken. We zien
ouderen, die komen genieten van
regionale artiesten met een bakje
koffie. We zien kookliefhebbers, die
voor de kookdemonstraties komen.
Er komen hobbyisten, die het
nieuwste op het gebied van hun
hobby komen bekijken. We zien
ondernemers, die komen netwerken en mensen die hun gezondheid
laten testen of een nieuw product
willen uitproberen. En natuurlijk zijn
er ook altijd koopjesjagers, die het
leuk vinden om met een handig
hebbedingetje of cadeautje thuis
te komen. Kortom, er is voor ieder
wat wils”, aldus de organisator.
Paviljoenbeurs Hiltho wordt
gehouden van 1 tot en met 6 oktober in het kasteelpark Ter Horst. De
organisatie verwacht 350 deelnemende bedrijven en instellingen en
meer dan 50.000 bezoekers.
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Feestelijke heropening
Shoeby en Lake Side

Onlangs onderging Shoeby aan de Steenstraat in Horst een metamorfose. Hierdoor heeft het winkelinterieur
een zeer eigentijdse uitstraling gekregen. Daarnaast is Shoeby uitgebreid met Lake Side, een modeformule met
een uitgebreid assortiment stoere, actuele jeans en fashion met een zeer aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding
voor mannen en vrouwen.
De eigenaren Rémy en Myriam
Frielink hopen nu nog beter aan de
wensen van hun klanten te kunnen

voldoen. Zij grijpen deze gelegenheid
aan om hun klanten eens extra in
het zonnetje te zetten. Daarom laten

zij hen van woensdag 15 tot en met
zaterdag 18 september profiteren van
een leuke voordeelactie.

Sylvia wint receptenwedstrijd
Gilde van Streekrestaurants
Maandag 13 september streden drie finalisten met een gerecht waar zowel rabarber, blauwe bes als aardbei in
was verwerkt om de eerste plaats van de receptenwedstrijd in het kader van de Week van de Smaak. De finale van
deze wedstrijd werd gehouden bij Boerderij ‘t Platteland in Veulen.
De jury van de receptenwedstrijd
bestond uit sterrenchef René Brienen uit
Well, wethouder van Horst aan de Maas
Freek Selen en de koks van het Gilde.
Marga Alexander uit Veulen
presenteerde de TiramiBAR (vertaling:
beur me op met Blauwe Bes, Aardbei
en Rabarber) met als extra smaakintensie spekkoek. Uit Sevenum kwam
Limburgs gebak met Geitenkaas van
de hand van Ruud Slaats. Hier was zoet
gecombineerd met de pittige kaas van
De Bokkesprong. Het derde gerecht
bestond uit rode biet gevuld met

rabarbercompôte, gecaramelliseerd met
suiker waarbij een drievruchtensaus met
speculaaskruiden werd geserveerd.
Dit gerecht was afkomstig van Sylvia
van Duijnhoven uit Gilze en werd
omschreven als fruitig, aards, romig,
zoet en zuur.
Alle deelnemers die de finale hadden bereikt ontvingen een streekproductenpakket. Er kan er echter maar één
winnaar zijn en dat is Sylvia geworden
met het recept van rode biet. Zij ontvangt de Dinerbon voor Twee, te besteden in één van de Gilde-restaurants.

Marga en Ruud eindigden op een
gezamenlijke tweede plaats en kregen
ieder een onderzetbord van Taste of Art,
met een afbeelding die gemaakt is door
kunstenares Marta Jedrysko.
Zondag 19 september begint de
Week van de Smaak. Deze staat dit
jaar in het teken van heerlijk fruit. Het
Gilde van Streekrestaurants haalt haar
fruit bij ‘t Platteland, Hayberries en Het
Aardbeienland. Fijnproevers kunnen
volgende week in ieder aangesloten
Gilde-restaurant het winnende recept
komen proeven.

TE HUUR:
Monumentale hoevewoning,
Pastoor Kerboschlaan 2C te Lottum (Knopkeshof)
Begane grond: hal, woonkamer, luxe keuken, toilet, slaapkamer en luxe
badkamer. 1e Verdieping: overloop, c.v.ruimte/bergruimte en zeer ruime
slaapkamer. Verder aparte grote garage langs woning, eigen terras met tuin.

Inlichtingen: J. Seuren - Tel. O6-51299150

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

Starter
in de Regio
Bedrijf

Timmer- en
klusbedrijf
John Hendrix
Eigenaar John Hendrix
Adres
Pieter Belsstraat 20
Plaats
5961 DW Horst
Telefoon 06 24 22 93 58
E-mail
info@john-hendrix.nl
Website www.john-hendrix.nl
Sector
bouw
Start
oktober 2009
Activiteiten
Timmer- en klusbedrijf John
Hendrix is een allround bouwbedrijf gespecialiseerd in
timmerwerken. Onder timmerwerken valt onder andere: het
aftimmeren van woningen,
dakwerk en dakkappellen,
overkappingen (ook nostalgisch) en veranda’s en zelfs het
plaatsen van keukens en
trappen. Daarnaast houdt John
Hendrix zich bezig met verbouwingen en renovaties van
woningen. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de aanbouw
van een serre of de verbouwing
van zolder of badkamer.
Door jarenlange ervaring
biedt John Hendrix de totaaloplossing voor nieuw- en verbouwprojecten. Door gebruik te
maken van zijn brede netwerk
kan John een verbouwing of
nieuwbouw begeleiden van A
tot Z. Hij adviseert zijn klanten
over de projecten en begeleidt
de projecten van ontwerp tot
uiteindelijke realisatie.
Doelgroep
Iedere particulier die iets
wil verbouwen, is bij John
Hendrix aan het goede adres.
Of het nu een kleine badkamer
is of een volledige woning.
Ook nieuwbouw of renovatie
behoort tot de mogelijkheden.
Naast particulieren kunnen ook
bedrijven gebruik maken van
de kennis en ervaring van John.
Onderscheidend vermogen
Timmer- en klusbedrijf John
Hendrix biedt een totaaloplossing. Alle onderdelen in
een verbouwing kan hij
voorzien van advies, kennis,
materiaal en vakmanschap. Een
goede balans tussen prijs,
kwaliteit en service maakt John
Hendrix de ideale partner voor
een (ver)bouwproject.
Schrijf je in op:

www.HorstTegenKanker.nl

Sponsoravond

ma 20 sept

19.30 uur ~ Mèrthal Horst
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Serieuze partner
voor hotel Heerlijkheid

’Visjes’-behandeling
naar Horst
Kleine visjes die aan je voeten komen knabbelen om huidresten en eelt
op te eten. Bij schoonheidssalon Allura in Parkhotel Horst worden ze
binnenkort ingezet als schoonheidsbehandeling.
Imke Emons van Allura is dolenthousiast over haar nieuwe
aanwinst. “Het zijn hele kleine
karperachtige visjes zonder tanden
die velletjes en eelt van je voeten
halen. Het is een hele ervaring als je je
voeten in een bad met die visjes legt.
Het kriebelt een beetje en geeft een
masserend gevoel.”
Allura is de eerste in de regio
met de visjes-behandeling. “Op dit

moment gaan veel mensen nog helemaal naar Turkije voor een behandeling en in Nederland worden de visjes
alleen nog in de regio Amsterdam
gebruikt.” In totaal worden er 250
visjes ingezet om handen of voeten
te behandelen. De behandeling wordt
niet alleen gebruikt om de huid glad
te maken, maar om de huid te verbeteren van mensen met de chronische
huidziekte psoriasis.

Advertorial

Een sfeerimpressie van het nog te bouwen hotel (Foto: Ballings/7ARTS en Bo2)
De kans is groot dat er snel wordt begonnen met de bouw van hotel en amusementshal Heerlijkheid langs de
A67 in Sevenum. Naar eigen zeggen is initiatiefnemer Ron Traarbach in gesprek met een serieuze partij die het
hotelgedeelte voor zijn rekening wil nemen.
Achter het plan voor het bouwen
van een 40 meter hoog hotel met 110
kamers, een gokhal en een wellnesscentrum in Sevenum zitten vastgoedbedrijf Cervix uit Valkenswaard en de
broers Ron en Marcel Traarbach uit
Heerlen. De laatsten zullen met hun
bedrijf Supergame zorgen voor het
casinogedeelte van het complex met

300 gokautomaten.
“De vergunningen voor de bouw
van het hotel en speelhal zijn al jaren
geleden door de toenmalige gemeente Sevenum verleend”, vertelt Ron
Traarbach. “Door de economische crisis
konden we nog geen hotelexploitant
vinden, maar zijn nu met een serieuze kandidaat in gesprek. In oktober

hebben we weer een gesprek bij de
gemeente en we hopen dat we dan
alles rond hebben.”
Traarbach vertelde dat binnenkort
wel wordt gestart met de bouw van
een reclamemast langs de A67 op
de Medegebroekweg in Sevenum.
Daarvoor is de vergunning onlangs
door de gemeente verleend.

Jan Nelissen 25 jaar
bij Boerenbond Swolgen
Algemeen manager Jan Nelissen viert op zaterdag 25 september zijn 25-jarig jubileum bij Boerenbond Swolgen.
Gelijktijdig is het 25 jaar geleden dat de boerenbondwinkel in Swolgen werd opgericht.

In de jaren tachtig nam het aantal
boerenbedrijven, en daarmee ook
het klantenbestand van veel boerenbonden, gestaag af. Om ervoor te
zorgen dat Boerenbond Swolgen kon

blijven bestaan, werd Jan Nelissen
25 jaar geleden aangetrokken om een
winkel op te zetten.
Jan Nelissen: “Het was een tijd
waarin boerenbedrijven verdwenen

en er op boerderijen ’buitenlui’ voor in
de plaats kwamen. Consumenten die
van tuinieren en dieren houden. We
kropen als het ware in de huid van de
nieuwe bewoners en probeerden ons
voor te stellen waaraan zij behoeften
hebben. We vulden de schappen met
elektra en ijzerwaren omdat het doehet-zelven in Nederland flinke vormen
aannam. Het assortiment diervoeders
en dierbenodigdheden werd uitgebreid. Het accent kwam op huisdieren
te liggen”, aldus de jubilaris.
Jan Nelissen ging zelfs naar
de Verenigde Staten op zoek naar
trends die binnen het concept van de
Boerenbondwinkel zouden passen. Zo
bracht hij als één van de eersten trampolines naar Nederland. Ook zorgde
hij voor een uitgebreid assortiment
tuinmachines. Nelissen: “De tuinmachineklanten van Boerenbond Swolgen
komen soms uit heel Nederland. We
hebben zelfs een handvol bekende
Nederlanders die speciaal naar
Swolgen komen voor ons assortiment
tuinmachines. Daar zijn we best een
beetje trots op.”
Niet alleen in Swolgen, maar ook
in Ysselsteyn, Bergen en Overloon
heeft Nelissen inmiddels de leiding.
Het jubileum van Jan Nelissen en
Boerenbond Swolgen wordt gevierd
op zaterdag 25 september. Op deze
dag zijn er allerlei feestelijkheden in
de winkel in Swolgen. Klanten zijn
van harte uitgenodigd om hem dan te
feliciteren. ’s Avonds is er een officiële
receptie voor genodigden.

Voor al uw ﬁnanciële
zaken één aanspreekpunt
De stap als zelfstandig ondernemer in de ﬁnanciële wereld heb ik
begin 2008 gemaakt. Hiervoor heb ik
20 jaar als ﬁnancieel adviseur bij de
SNS Bank gewerkt. Mijn uitgangspunt is de wensen en behoefte van
de klant helder en duidelijk in een
advies verwerken en daarna
periodiek contact hebben met de
klant of dit advies nog past in hun
situatie. In de loop van de jaren kon
ik dit standpunt, door verandering
van beleid van de bank, niet meer
waarmaken. Ik besloot toen om mijn
dienstverband te beëindigen.
Onder de naam CC Adviseurs wil
ik dit standpunt wel waarmaken.
Ik wil u als klant op een
persoonlijke en duidelijke manier bij
al uw ﬁnanciële zaken begeleiden.
Hierbij kunt u o.a. denken aan advies
bij het aankopen van een huis. Dit
betekent niet alleen de hypotheek
regelen, maar u ook begeleiden met
de overige zaken welke horen bij het
kopen van een huis.Daarnaast kan ik
ook voor u de risico’s m.b.t.
overlijden of arbeidsongeschiktheid

in kaart brengen. Ook voor uw vragen
m.b.t. uw pensioen, kunt u bij mij
terecht. Voor al uw ﬁnanciële zaken
dus één aanspreekpunt.

CC Adviseurs
Carla Herrmann-Hendrix
Broekhuizerweg 7a
5871 AA Broekhuizenvorst
Tel: 077-4633465
Fax: 077-4633466
E-mail: info@cc-adviseurs.nl
www.cc-adviseurs.nl

Acu-Balance
Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie-balans, Hormonale balans
Pijn en Ontstekingen, Blessures, Migraine

Ook bij: Stoppen met Roken en Afslanken
Rob Coumans
HORST: Schoolstraat 59
ARCEN: Roobeekweg 2
www.acu-balance.nl
lid N.V.A., N.O.K.H., B.V.A.T.

tel: 077- 374 4305
tel: 077- 473 3145
acu_balance@hotmail.com
Vergoed door o.a. VGZ en CZ!
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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 Thea Nelissen
metHallo
Gehaktbrood

Afgelopen zaterdag was het nazomers warm en ideaal weer om een
wandeling te maken. Onze HALLO-verslaggever trok z’n wandelschoeisel aan
en trok er op uit. Via Grubbenvorst naar Lottum en daarna naar Horst. In
Grubbenvorst kwam hij de ‘Geplukte’ van de week tegen. Ook zij was aan de
wandel en genoot van het mooie weer. “Natuurlijk wil ik dat”, was haar
antwoord op mijn vraag of ik haar mocht ‘plukken’.

Benodigdheden: (4 personen)
1 groot stokbrood of
4 spaanse broodjes
500 gram gehakt
1 ui
2 teentjes knoflook
250 gram champignons
150 gram gekookte hamreepjes
1 eidooier
1 bekertje crème fraîche
½ theelepel gedroogde tijm
1 eetlepel fijngehakte peterselie
kaas
1 paprika
boter
zout en peper
Bereiding:
• Verwarm de oven voor op
175 graden;
• snijd het brood doormidden.
Hol het brood voorzichtig uit,
zodat er rondom een rand van
ongeveer 1 centimeter dikte
overblijft;
• verkruimel het zachte deel dat
uit het brood is gehaald;
• pel de ui en de knoflook en
snipper ze grof;
• snijd de schoongemaakte
champignons in plakjes;
• snijd de ham in kleine blokjes;
• roer de eidooier met wat zout
en peper door de crème
fraîche;
• verhit de boter in een koekenpan en laat de ui en de ham
bakken tot de ui glazig is;
• rul het gehakt erbij tot het
gaar is;
• voeg de champignons en het
broodkruim toe en laat dit
meebakken tot het licht begint
te kleuren;
• laat de knoflook en de tijm
kort meebakken;
• haal de pan van het vuur en
roer de crème fraîche en de
peterselie er door;
• schep het mengsel in het
uitgeholde brood en druk dit
goed aan;
• garneer het brood met reepjes
kaas en reepjes paprika en
verpak het brood in aluminiumfolie;
• leg het ingepakte brood
25 minuten in de voorverwarmde oven. Vouw na
20 minuten de folie open.

Ik ben te gast bij Thea Nelissen
(51) in Grubbenvorst. Thea brengt veel
tijd door met haar vriend Frits die ook
51 jaar oud is, maar ze wonen niet samen. Thea heeft twee kinderen, dochter Nicky (25) en zoon Ken van 22.
Frits heeft eveneens twee kinderen,
dochter Renée (23) en zoon Sjoerd die
17 jaar oud is. Nicky, de dochter van
Thea, woont sinds kort samen met
haar vriend Ivo in Venlo.
“Eigenlijk kom ik uit Lottum maar
woon al dertig jaar in Grubbenvorst.
Ik werk bij André en Gerrie Vollenberg

op de Witveldweg. Zij hebben een
biologisch tuinbouwbedrijf. Het werk
bevalt me prima, de collega’s zijn
leuk en er heerst een gezellige sfeer”,
begint Thea haar verhaal.
Na dertig uur werken plus het
doen van het huishouden, blijft er
maar weinig vrije tijd over, maar die
is snel ingevuld. Sinds kort bezoekt
Thea een paar keer per week een
sportschool om zich fysiek up-to-date
te houden. “Eigenlijk vind ik heel veel
dingen leuk om te doen, zoals shoppen met Nicky, wandelen met Frits,

PUZZEL

Sudoku

met Ken naar een concert van Bryan
Adams gaan of een avondje kletsen
met vriendinnen. Ook de bezoekjes
aan de ouders van Frits in Arnhem,
met Frits kamperen of uit eten met
vrienden is altijd leuk”, noemt ze zonder nadenken op. Hoe is het mogelijk
dat iemand zoveel dingen kan doen
terwijl de dag echt maar
24 uur heeft, bedenk ik me. “Dat komt
omdat vrouwen gewoon meerdere
dingen tegelijk kunnen doen en dat
kunnen mannen niet”, lacht Thea.
De ex-Lottumse voelt zich in
Grubbenvorst wel thuis maar vindt
dat het dorp niet meer is wat het ooit
geweest is. “Bossen worden gekapt en
winkels verdwijnen als sneeuw voor
de zon. En wat te denken van keerpunt
‘de knip’? Ik heb zelden zo’n onnozele
en vervelende verkeersmaatregel
gezien, die mag vandaag nog weg
van mij”, zegt ze lichtelijk geïrriteerd
wanneer ze het over ‘de knip’ heeft.
Ook vindt ze dat Grubbenvorst er nog
een supermarkt bij mag hebben.
“Dat is ook de reden waarom ik vaker
op vrijdagavond in Horst boodschappen doe met Frits en daarna koffie
‘leut’ bij Efkes Anders. Dat is gewoon
gezellig”, zegt Thea vol overtuiging.
Het mooiste plekje van Grubbenvorst
vindt ze het wandelpad langs de
Maas naar Lottum. Op mijn vraag of
dat komt omdat ze oorspronkelijk
Lottumse is, begint ze te lachen en
zwijgt diplomatiek.

HALLO van afgelopen week: Horster deelname aan Boer Zoekt Vrouw

’t is ván aale tiëje dát boore vrouwe zeuke,
Zonder emansipasie, gewoën vur in de keuke.
Ma boorinne in de dop,
‘t alliën-ziën hult now op,
Want boor Frank ván Hôrs is pas enne leuke!

1, 2, 3

Voordeel!
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2

Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Thea Nelissen is een vrolijke en opgeruimde vrouw. “Ik heb een hekel aan
rommel, ik houd van een opgeruimd
huisje en heb een hekel aan mensen
die vaak negatief zijn. Mijn pad gaat
ook niet altijd over rozen maar ik probeer altijd positief te blijven denken en
dat lukt me vrij aardig. Als iedereen het
naar z’n zin heeft ben ik ook happy, zo
ben ik nu eenmaal.” Veel tijd om tv te
kijken blijft er niet over maar wanneer
dat wel het geval is, kijkt ze meestal
om zich te ontspannen. Een mooie,
komische film waarbij ze lekker kan
lachen. Muziek- en dansprogramma’s
vindt ze gezellig.
Wat vakantie betreft viel Thea dit
jaar met de kont in de boter. “In maart
ben ik met mijn ‘schoonouders’ naar
Lanzarote geweest en in juli met Frits
naar Corfu. En jawel hoor, binnenkort
ga ik met Nicky een weekje naar
Turkije. Dat is mijn cadeau aan haar
voor het behalen van haar bul aan de
universiteit van Tilburg. De voorpret
is al geweldig, het gaat superleuk
worden”, verkneukelt ze zich. Het
interview loopt teneinde en de weg
naar Horst moet nog te voet gemaakt
worden. Stap na stap, meter na meter,
maar het is niet anders, wij mannen
kunnen toch maar één ding tegelijk?

RIX LIMERICK

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.

2

Ik heb een hekel aan
negatief ingestelde
mensen
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Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

21 september 2010:
géén vergadering van de raad!
Op dinsdag 21 september 2010 is het gemeentehuis ’s avonds gesloten. De gemeenteraad vergadert die avond niet in verband met kermis in Horst.
Vergaderkalender
• Dinsdag 28 september 2010:
commissie samenleving
• Dinsdag 5 oktober 2010:			
commissie ruimte
• Dinsdag 12 oktober 2010:		
raadsvergadering

Zonnebloem- en pompoenwedstrijd 2010

De meetgegevens worden vanaf dit jaar gepubliceerd op de website van de gemeente Horst
aan de Maas, www.horstaandemaas.nl.

Commissie Bezwaar
Openbare hoorzitting van de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten.
Op dinsdag 21 september 2010 zal een vergadering worden gehouden van de commissie
voor de behandeling van bezwaarschriften en
klachten.

Meer informatie:
De agenda en voorstellen van deze vergaderingen kunt u te zijner tijd inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek.
En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

Deze commissie brengt advies uit over te nemen besluiten op bezwaarschriften.
De hoorzitting wordt gehouden in het gemeentehuis te Horst (ingang via hoofdingang).
Om 18.30 uur komt aan de orde een bezwaar-

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

3 t/m 12
Bad
jaar
Baby-/peuterzwemmen recreatiebad
€ 3.20
Trimzwemmen wedstrijdbad
€ 3.20
Wedstrijdbad en vanaf 11:30 ook recreatiebad € 3.20
Beide baden
€ 3.20
Beide baden
€ 3.20
Trimzwemmen recreatie en wedstrijdbad
€ 4.20
Beide baden
€ 3.20
Beide baden
€ 3.20
Aqua-varia beide baden
€ 4.20
Beide baden
€ 3.20
Beide baden
€ 3.20
Zwangerschapszwemmen recreatiebad
€ 3.20
De gehele dag gesloten
Beide baden
€.3.20
Beide baden
€ 3.20

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)

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
€ 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.

Kortingsbonnen kermissen
Horst en Griendtsveen
Van 18 t/m 22 september is er kermis in Horst en van 19 t/m 21 september in
Griendtsveen. Om het extra leuk te maken zijn er kortingsbonnen beschikbaar via de site
www.kermiskorting.nl .

schrift gericht tegen de verleende bouwvergunning voor het plaatsen van een dierenverblijf op
de locatie Osterbos te Swolgen.
Om 19.15 uur komt aan de orde een bezwaarschrift gericht tegen de last onder dwangsom
opgelegd aan het Sport- en Vakantiecentrum
gevestigd aan de Hazenhorstweg te Sevenum.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie, mevr. drs.
M.A.M. Lenssen, tel. 077 - 477 93 79.

Welk afval wordt de komende tijd opgehaald?
Vrijdag 17 september
• Inzameling restafval America en Griendtsveen
Zaterdag 18 september
• Inzameling oud papier Horst-Zuid, Sevenum
• Inzameling oude metalen Sevenum
• Inzameling KCA gemeentewerken
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Maandag 20 september
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom,
Horst (Kapellerhof)
Dinsdag 21 september
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de
Riet), Meterik
Woensdag 22 september
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen, Tienray
• Inzameling GFT-afval Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum
Donderdag 23 september
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 24 september
• Inzameling restafval Horst-Noord
Zaterdag 25 september
• Inzameling oud papier Horst-Noord, Lottum,
Meerlo, Meterik, Swolgen, Tienray
• Inzameling oude metalen Norbertusparochie,
Meterik
• 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.

Komborden voormalige gemeenten
Meerlo-Wanssum en Sevenum
Van de voormalige gemeenten Meerlo-Wanssum en Sevenum zijn voor liefhebbers nog enkele
komborden beschikbaar. Het gaat om zowel borden van begin bebouwde kom als einde
bebouwde kom.
Beschikbaar zijn:
7 x kombord Swolgen;
1 x kombord Tienray;
4 x bord vriendschapsrelatie Meerlo-Wanssum
met Poolse gemeenschap.
4 x kombord Sevenum
2 x kombord Kronenberg

Belangstellenden kunnen zich tot 1 oktober		
2010 telefonisch of per mail melden.
Telefoonnummer: 077-4779514 of een mail naar
m.huibers@horstaandemaas.nl. Graag vermelden welk kombord uw voorkeur heeft.
Als er meer belangstellenden als borden zijn,
wordt er geloot.

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag lichte bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat een aanvraag om lichte bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het vernieuwen van een serre op het
perceel gelegen aan de Beatrixstraat 6 te
Grubbenvorst, ingekomen 7 september
2010.
• Het plaatsen van een carport en tuinschutting op het perceel gelegen aan De Kievit 2 te
Meerlo, ingekomen 7 september 2010.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Aanvraag reguliere bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat een aanvraag om reguliere bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het geheel vernieuwen van de dakplaten en
dakpannen op het perceel gelegen aan de St.
Jorisweg 40 te Hegelsom, ingekomen 27
augustus 2010.
• Het tijdelijk plaatsen van een woonunit op het perceel gelegen aan de Mgr.
Jenneskenstraat 28 te Meerlo, ingekomen 6
september 2010.
• Het wijzigen van een schuur tot mantelzorgwoning op het perceel gelegen aan de
Krouwelstraat 7 te Sevenum, ingekomen 8
september 2010.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Verleende bouwvergunning met
ontheffing
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende bouwvergunning is
verleend met toepassing van ontheffing art.
3.23 en 50.3 van de WRO
• Het plaatsen van een zonweringselement
op het perceel gelegen aan de Librije 53 te
Horst.
Bovengenoemde vergunning is verstuurd op 16
september 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit
is betrokken kan een beroepschrift indienen
binnen zes weken na de dag van verzending van de betreffende bouwvergunning
met ontheffing bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond). Deze mogelijkheid staat alleen op
voor belanghebbenden:
- die zienswijzen hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
- die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs
niet tot het inbrengen van zienswijzen in staat
zijn geweest.
Een beroepschrift schorst de werking van de
bouwvergunning met ontheffing niet. De indiener van een beroepschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen, dat vereist. Aan het
indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten
verbonden.
Aanvraag sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat een aanvraag om lichte bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het slopen van het dak inclusief onderliggend
isolatiemateriaal van het bedrijfspand op het
perceel gelegen aan de Stationsstraat 108A te
Hegelsom, ingekomen 7 september 2010.
• Het slopen van golfplaten van 3 champignoncellen op het perceel gelegen aan de
Tongerlostraat 9 te Sevenum, ingekomen 1
september 2010.
• Het slopen van het plafond van de garage
op het perceel gelegen aan de Generaal
Dempseystraat 4 te Swolgen, ingekomen 8
september 2010.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwin-

nen bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Verleende sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende sloopvergunning is
verleend:
• Het slopen van golfplaten van kwekerij en
overkapping op het perceel gelegen aan de
Kruisstraat 4 te Swolgen.
Deze vergunning is verstuurd op 16 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.
Horst, 16 september 2010.
De burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en) /
ontheffing(en)
De volgende aanvrage(n) zijn ontvangen:
Evenementenvergunningen
• Stichting Bokkenollen Griendtsveen voor
het organiseren van het evenement Limoen Bokkenollen op 9 en 10 oktober 2010 te
Griendtsveen.
• Organisatieburo Angi voor het organiseren van
een snuffelmarkt op 10 oktober 2010 in Party
en Sportcentre de Riet te Horst.
• CV de Vöskes voor het organiseren van een
rommelmarkt op 3 oktober 2010 in ’t Brugeind
te Meerlo.
• St. Nicolaascomité Grubbenvorst voor het
organiseren van de intocht en inkomst St.
Nicolaas op dinsdag 9 november en zondag 21
november 2010 te Grubbenvorst.
12 dagen regeling
• Melding incidentele festiviteit door Stichting
Jeugdhuis Griendtsveen, Lavendellaan 26 te
Griendtsveen voor maandag 20 september
2010;
• Melding incidentele festiviteit door MVC
Apollo, Op de Kamp 4 te Horst voor zondag 26
september 2010, zondag 10 oktober 2010, zondag 31 oktober 2010 en zaterdag 13 november
2010;
• Melding incidentele festiviteit door Café de
Herstroät, Herstraat 45 te Horst voor zaterdag
23 oktober 2010, zaterdag 18 december 2010
en zaterdag 1 januari 2011.
Tijdelijke verkeersmaatregel
• Op zondag 26 september 2010 is een gedeelte
van de Herstraat te Horst afgesloten i.v.m. de
heropening van de St. Joseph kapel. Tevens
zal de St. Josephstraat te Horst alleen voor de
aanwonenden bereikbaar zijn;
• Vanaf zaterdag 25 september 2010 t/m dinsdag
28 september 2010 is het gedeelte van de
Mgr. Aertsstraat te Swolgen, vanaf de hoek
Schoolstraat tot aan de hoek Van Weerdtstraat,
afgesloten i.v.m. met de kermis.
Kermis
In verband met de kermis van 18 september tot
en met 22 september zal de Loevestraat vanaf
de Torenstraat tot aan de Harrie Driessenstraat

vanaf 17 september tot en met 23 september
afgesloten zijn.
De weekmarkt op dinsdag 21 september wordt
verplaatst naar het gebied Veestraat, Jacob
Merlostraat en het gedeelte van de Herstraat
tussen Groenewoudstraat en Schoolstraat. De
overlast zal duren van 06.00 uur tot 16.00 uur.

gemotiveerd zienswijzen worden ingediend bij
het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 6005, 5960 AA Horst.

Verkeer

Projectbesluit ex. artikel 3.10 Wet
ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas geven op grond van artikel 1.3.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening kennis van haar
voornemen om een projectbesluit ex artikel 3.10
Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor:

Afsluiten Opperdonkseweg te Lottum
De Opperdonkseweg te Lottum zal, in verband
met leidingswerkzaamheden, worden afgesloten
voor verkeer in twee korte perioden. In week 38
van 20 t/m 23 september en in week 39 van 27
t/m		30 september. Het verkeer wordt omgeleid
met behulp van omleidingsborden.

Het uitbreiden van het gebruik van opstallen en
gronden op het perceel De Hees 32 te Sevenum
met de volgende activiteiten: Wijnwinkel,
magazijn ten behoeve van de wijnwinkel en de
wijnproeverij, omvang van het terras en het verstrekken van spijzen welke ter plaatse worden
geconsumeerd.

Werkzaamheden Swolgensedijk
–Melderslo
Vanaf donderdag 23 september t/m maandag 27
september a.s. start aannemersbedrijf Janssen
cultuurtechniek bv. uit Maashees in opdracht
van de gemeente Horst aan de Maas met de
aanleg van bermversteviging langs de asfaltverharding op de Swolgensedijk in Melderslo.
Langs de gehele berm wordt aan beide zijden
een betonverharding langs de asfaltverharding
aangebracht ter versteviging van de berm., de
werkzaamheden zullen enkele dagen duren. De
Swolgensedijk is tijdens de werkzaamheden hierdoor gestremd voor het doorgaande verkeer en
slecht bereikbaar.
De woningen blijven bereikbaar en de bewoners
worden per brief door de aannemer op de hoogte
gesteld van de werkzaamheden. Afhankelijk van
de weersgesteldheid kunnen de werkzaamheden
eerder dan wel later uitgevoerd worden. Wij
begrijpen dat deze werkzaamheden overlast
voor u met zich mee kunnen brengen. Wij doen
echter ons best om deze overlast zoveel mogelijk
te beperken.
Wij rekenen dan ook op begrip en medewerking
van uw kant.
Voor algemene vragen over de werkzaamheden
kunt u contact opnemen met de heer R. Kersten,
team IBOR, bereikbaar via telefoonnummer 077
– 477 94 96.
Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de
opzichter van de gemeente, de heer M. Janssen
bereikbaar op telefoonnummer 06 – 51 61 33 79.

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas zijn voornemens om middels
het nemen van een projectbesluit ex artikel
3.10 Wet ruimtelijke ordening medewerking te
verlenen aan het uitbreiden van het gebruik van
opstallen en gronden met de volgende activiteiten: Wijnwinkel, magazijn ten behoeve van de
wijnwinkel en de wijnproeverij, omvang van het
terras en het verstrekken van spijzen welke ter
plaatse worden geconsumeerd op het perceel
aan De Hees 32 in Sevenum, kadastraal bekend
als gemeente Sevenum, sectie R, nummer 31.

Wet ruimtelijke ordening
Wijzigingsplan ex. artikel 3.6, lid 1 sub a
Wet ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas geven op grond van artikel 1.3.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening kennis van haar
voornemen om een wijzigingsplan ex artikel
3.6, lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening voor te
bereiden voor:
Het vestigen van een rozenkwekerij en schapenhouderij aan de Heesweg ongenummerd te
Meerlo.
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas zijn voornemens om middels het vaststellen van een wijzigingsplan ex
artikel 3.6, lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening
medewerking te verlenen aan het vestigen van
een rozenkwekerij en schapenhouderij op het
perceel aan de Heesweg ongenummerd in Meerlo,
kadastraal bekend als gemeente Meerlo, sectie H,
nummer 566.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht ligt het
ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken met
ingang van 17 september 2010 (tot en met 28 oktober 2010), tijdens kantooruren, gedurende een
periode van zes weken voor een ieder ter inzage in
het gemeentehuis van de gemeente Horst aan de
Maas, Wilhelminaplein 6 te Horst.
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken
zijn tevens vanaf 17 september 2010 te raadplegen
op onze website, www.horstaandemaas.nl.
Gedurende deze periode van zes weken kunnen
ten aanzien van het ontwerpbesluit tot het nemen
van een projectbesluit mondeling of schriftelijk

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht ligt
het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken
met ingang van 17 september 2010 (tot en met
28 oktober 2010), tijdens kantooruren, gedurende een periode van zes weken voor een ieder
ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente
Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6 te Horst.
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken
zijn tevens vanaf 17 september 2010 te raadplegen op onze website, www.horstaandemaas.nl en
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende deze periode van zes weken kunnen
ten aanzien van het ontwerpbesluit tot het nemen van een projectbesluit mondeling of schriftelijk gemotiveerd zienswijzen worden ingediend
bij het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 6005, 5960 AA Horst.
Projectbesluiten ex artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening en verleende reguliere
bouwvergunningen het oprichten van
een woonhuis Schoolstraat (vooralsnog
ongenummerd) te Horst
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas maken bekend dat zij reguliere bouwvergunningen hebben verleend en op grond van
artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening projectbesluiten hebben vastgesteld voor:
Het oprichten van een woonhuis op de percelen
kadastraal bekend gemeente Horst, sectie M,
nummers 1888, plaatselijk bekend Schoolstraat
(vooralsnog ongenummerd) Horst;
Belanghebbenden die ten aanzien van de ontwerpprojectbesluiten en de ontwerpbesluiten
tot verlenen van reguliere bouwvergunning
(tijdig) zienswijzen hebben ingediend alsmede
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten dat zij met betrekking tot
de ontwerpprojectbesluiten en de ontwerpbesluiten tot het verlenen van reguliere bouwvergunning geen dan wel niet tijdig een zienswijze
hebben ingebracht, kunnen tegen deze projectbesluiten en de reguliere bouwvergunningen
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de
rechtbank Roermond, sector bestuursrecht,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond. De termijn
voor het indienen van een beroepschrift is zes
weken en deze termijn vangt aan met ingang
van de dag na die waarop de projectbesluiten
en de verleende reguliere bouwvergunningen
ter inzage zijn gelegd (artikel 6:8, lid 4 Awb).
Het indienen van een beroepschrift schort de
werking van de projectbesluiten en de bouwvergunningen niet op. Indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan
gelijktijdig met het indienen van het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend bij de voorzieningenrechter

Brandweertips!!
van de rechtbank Roermond, Postbus 960,
6040 AZ Roermond.
De besluiten tot vaststelling van de projectbesluiten en verlening van de reguliere bouwvergunningen worden openbaar bekend gemaakt.
De kennisgeving van de projectbesluiten en de
bouwvergunningen worden overeenkomstig
artikel 3.11, lid 2 Wro, juncto artikel 3.8, lid
3 Wro geplaatst in het gemeentelijk huisaan-huis blad, in de Staatscourant en op de
gemeentelijke website (www.horstaandemaas.
nl).
De projectbesluiten en bouwvergunningen met
bijbehorende stukken liggen met ingang van
10 september 2010 tot en met 18 november
2010 ter inzage in de informatiehoek van het
gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in Horst.
De openingstijden van de informatiehoek zijn
van maandag 08.00 -12.00 uur en van 14.00
– 20.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag
van 08.00 – 12.00 uur.
De projectbesluiten en bouwvergunningen en
de daarbij behorende stukken zijn tevens te
raadplegen op de gemeentelijke website en op
www.ruimtelijkeplannen.nl
De projectbesluiten en de bouwvergunningen
treden overeenkomstig artikel 3.8, lid 5 Wro in
werking met ingang van de dag na afloop van
de beroepstermijn. De bouwvergunningen zijn
pas onherroepelijk als er na het verstrijken van
de beroepstermijn van zes weken geen beroep
is ingesteld.
Ontheffingex.artikel3.23Wet
ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas zijn voornemens om middels het verlenen van een ontheffing ex artikel
3.23 Wet ruimtelijke ordening medewerking
te verlenen aan het verplaatsen van een
bestaande poort op het perceel Peperstraat 37
in Sevenum, kadastraal bekend als gemeente
Sevenum, sectie L, nummer 872.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht ligt
het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken met ingang van 17 september 2010 (tot en
met 28 oktober 2010), tijdens kantooruren,
gedurende een periode van zes weken voor een
ieder ter inzage in het gemeentehuis van de
gemeente Horst aan de Maas, Wilhelminaplein
6 te Horst.
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken
zijn tevens vanaf 17 september 2010 te raadplegen op onze website, www.horstaandemaas.nl.
Gedurende deze periode van zes weken kunnen
ten aanzien van het ontwerpbesluit tot het
nemen van een projectbesluit mondeling of
schriftelijk gemotiveerd zienswijzen worden
ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 6005, 5960 AA Horst.

Binnenplanseontheffingartikel3.6Wro
voor kleinschalige verblijfsrecreatie
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas hebben met toepassing van artikel 3.6, lid
1, sub c van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
ontheffing verleend van het bepaalde in het
bestemmingsplan ‘Buitengebied Deel II’. Dit ten
behoeve van het verzoek om ontheffing van het
bestemmingsplan voor kleinschalige verblijfsrecreatie op het perceel kadastraal bekend gemeente Horst, sectie K, nummer 113, plaatselijk
bekend als Schadijkerweg 41 te Meterik.

Bestemmingsplan ‘Schadijkerweg–Oost’
te Meterik
Een woningbouwlocatie ten behoeve van circa
49-54 woningen gelegen aan de rand van de
kern Meterik op de percelen kadastraal bekend
gemeente Horst aan de Maas, sectie M, nummers 1389, 1390, 1395, 1396, 2584 (gedeeltelijk)
en 2977.

Het verzoek om ontheffing, voldoet aan het
bepaalde in artikel 10.5.4 van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Deel II’. Met toepassing van
artikel 3.6, lid 1 sub c Wro kan ontheffing van het
bestemmingsplan worden verleend.

De betreffende ontwerp bestemmingsplannen
en de daarbij behorende stukken zullen op een
later moment ter inzage worden gelegd voor
een periode van zes weken. Dan zal een nieuwe
publicatie plaatsvinden waarin ook bekend wordt
gemaakt wanneer en waar het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, wie daartegen op
welke wijze zienswijzen kan indienen en binnen
welke termijn die zienswijzen ingediend moeten
worden. Ook onafhankelijke instanties zullen
in de gelegenheid worden gesteld advies uit te
brengen.
Deze kennisgeving wordt tevens op de gemeentelijke website bekend gemaakt. (www.horstaandemaas.nl).

Het ontwerpbesluit tot verlening van de ontheffing en alle daarop betrekking hebbende stukken
hebben overeenkomstig artikel 31.1 van het
bestemmingsplan ‘Buitengebied Deel II’ en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met
ingang van 29 juli 2010 ter inzage gelegen. Er
zijn geen zienswijze ingekomen.
Het definitieve besluit tot ontheffing ligt ter
inzage:
- op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur in de
informatiehoek in het gemeentehuis van Horst
aan de Maas, Wilhelminaplein 6 in Horst;
- desgevraagd na telefonische afspraak op een
ander tijdstip.
Indien een belanghebbende zich niet kan
verenigen met bovengenoemde beslissing tot
verlening van binnenplanse ontheffing kan
deze binnen 6 weken na de dag van verzending
van dit besluit (het besluit is op 15 september
2010 verzonden) een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de rechtbank Roermond, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
Enkel belanghebbenden die hun zienswijze
hebben kenbaar gemaakt of die aantonen
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest hun
zienswijze kenbaar te maken kunnen beroep
instellen.
Vooraankondiging voorbereiding
bestemmingsplannen
Burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas geven op grond van artikel 1.3.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening kennis van haar
voornemen om de volgende bestemmingsplannen ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening voor
te bereiden:
Bestemmingsplan ‘herontwikkeling
Pastoor Vullinghsplein, Sevenum’
Het betreft de herontwikkeling van een deel
van het Past. Vullinghsplein in Sevenum. Aan
de noordzijde van het plein zal basisschool de
Dobbelsteen worden verplaatst. De vrijkomende
locatie is voor de ontwikkeling van commerciële
ruimtes met daarboven circa 25 appartementen.

Stukken met betrekking tot deze voornemens liggen niet ter inzage. Evenmin kunnen tegen deze
voornemens zienswijzen worden ingebracht.

Verleende aanlegvergunning waterbassin
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat onder voorwaarden aanlegvergunning is
verleend voor:
het aanleggen van een waterbassin op het perceel kadastraal bekend sectie L, nr. 209 plaatselijk bekend aan de Nieuwe Peeldijk 23 America.
De op de aanlegvergunning betrekking hebbende
stukken kunnen na afspraak worden ingezien
bij Afdeling Vergunningen, de heer P. Pesch (tel.
077 – 477 95 69).
Bezwaarmogelijkheid/schorsing ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht
Belanghebbenden die zich niet kunt verenigen
met bovengenoemde beslissing dan wel de
voorwaarde(n) behorende bij dit besluit,		kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending
van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders van
Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA
Horst.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de
werking van het besluit niet op. Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen,
dat vereist, kan gelijktijdig met het indienen van
een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige
voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, Postbus
950, 6040 AZ Roermond.
Horst, 16 september 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Een kachel of open haard staat
voor sfeer, warmte en gezelligheid.
Bijna niets is zo rustgevend als een gezellig
flakkerend vuurtje waar iedereen gezellig
omheen zit.
MAAR…… zorg dan wel voor een veilige
schoorsteen.
Zonder een schoon schoorsteenkanaal
kunt u niet veilig stoken. Een vervuild of
verstopt kanaal kan een schoorsteenbrand
of koolmonoxidevergiftiging veroorzaken.
Schoorsteenbranden veroorzaken veel schade,
daarom geeft de brandweer u een paar tips hoe
u uw schoorsteen het beste kunt onderhouden.
Aanslag is gevaarlijk. Stookt u in uw kachel
of open haard hout, kolen of olie, dan komen
onverbrande deeltjes in het rookkanaal terecht.
De deeltjes hechten zich aan de wand van het
stookkanaal en vormen een teerachtige, zeer
brandbare laag. De hoeveelheid aanslag hangt
af van hoe u stookt. Hoe minder zuurstof de
verbranding krijgt, des te onvollediger is die
verbranding. Er komen dan extra rookdeeltjes
vrij, die zich ook weer hechten aan de
binnenkant van de schoorsteenwand. Ook kan
de schoorsteen door andere vervuiling, zoals
vogelnesten, verstopt raken. Er is dan weinig of
geen ‘trek’ meer, waardoor verbrandingsgassen
terug slaan in de kamer. Zo ontstaat het gevaar
van koolmonoxide.
Veeg uw schoorsteen vakkundig. Verwijder
het vuil uit de schoorsteen en controleer hem
op loszittende delen en scheuren. Stookt u
hout, kolen of olie en gebruikt u de kachel of
open haard als sfeerverwarming, veeg uw
schoorsteen dan jaarlijks. Bij intensief gebruik
(als hoofd- of bijverwarming) is het verstandig
om het kanaal twee keer per jaar te vegen.
Zelf vegen mag, maar u kunt uw schoorsteen
ook laten vegen door een goede
schoorsteenveger. Een schoorsteenveger
is een vrij beroep. Schakel een bedrijf
in dat aangesloten is bij de Algemene
Schoorsteenvegers Patroons Bond. Als u
iemand inhuurt die bij deze bond is aangesloten,
heeft u een paar zekerheden. Leden hebben
een toelatingsexamen afgelegd en ze zijn
verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af
te sluiten. Zie internetsite: www.aspb.nl
Bij apparaten die op gas worden gestookt, zoals
gaskachels, gasgestookte cv-ketels en (bad)
geisers in moderne woningen, is het rookkanaal
normaal niet vervuild. Gasgestookte apparaten
moeten wel regelmatig onderhouden en afgesteld worden.
Dus……..
• Gebruik uitsluitend schoon en droog hout
• Veeg jaarlijks de kachel
• Indien u een schoorsteenveger inschakelt,
kies dan voor een erkende schoorsteenveger
Meer informatie kunt u vinden op de site: www.
brandweerln.nl
Houtvuur was nog nooit zo mooi!!!

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

maken. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden
dat u bij de afdeling Burgerzaken een geldig
legitimatiebewijs		(paspoort/id-kaart of rijbewijs)
nodig hebt.
Informatiehoek
Geopend: Maandag van 08.00 tot 20.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 .
Op		afspraak: Buiten de openingstijden kunt u
tijdens kantooruren terecht na afspraak.

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

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

Cactus
Column

Zomerfeest
De regen van de afgelopen
tijd heeft voor veel overlast en
problemen gezorgd. In Venlo
viel het jaarlijkse zomerfeest
letterlijk en figuurlijk in het
water. Maar de reactie van de
organisatoren was volledig
van de gekke. Het verlies van
de inkomsten werd namelijk
toegeschreven aan de lage
drankomzet. Met andere
woorden en vrij vertaald werd
er te weinig bier verkocht.
Er worden nu sponsors gezocht
die bereid zijn om een deel
van de gederfde (drank)inkomsten voor hun rekening
te nemen. En misschien, werd
daar door de Venlose afdeling
van de pvda aan toegevoegd,
wilde de gemeente ook nog
wel eens in de buidel tasten.
Het is vooral dat laatste dat
volledig verkeerd valt.
Waarom moeten mensen uit
Venlo die totaal niets met
Zomerfeesten hebben daar in
principe aan meebetalen?
Waarom worden er geen
behoorlijke toegangsprijzen
geheven als men dan toch iets
organiseert? Er bestaat toch
nog zoiets als ondernemersrisico en hoewel de betreffende organisatie geen
onderneming in de ware zin
des woords is , moet men toch
leren om de eigen boontjes te
doppen. In Horst aan de Maas
zijn de horecaondernemers
een stuk verstandiger als het
gaat om de toekomstige oud
en nieuw-viering. Op het
politieke vlak viel er ook
weinig feest te vieren. Sterker
nog, in het zicht van de
formatiefinish viel bij het CDA
de Klink van de deur van de
formatiekamer. Zelfs de grote
slotenmaker Opstelten kreeg
deze deur niet meer gerepareerd. Maar net toen Hare
Majesteit van het bedrijfsongeval op de hoogte was
gesteld, bleek het CDA door de
gong te worden gered, de
klink gooide zichzelf in de
vuilnisbak en de onderhandelaars werden weer
vriendjes. Zo zie je maar dat je
een goede deurvergrendeling
tóch bij de vakhandel moet
halen!
Cactus

Essentie loopt stage bij… Aardbeienland
in Horst!
Afgelopen zomer heeft fractievoorzitter van Essentie Bram Hendrix
zijn eerste stage als Essentie-raadslid volbracht. Bram klopte om 7.00 uur
’s morgens aan bij Aardbeienland in Horst en werd een dagdeel aan het
werk gezet door Hay Soberjé, de geestelijk vader van Aardbeienland. Een
verslag van een gezonde en gezellige stage!
Verrassend
“Eén van de leukste dingen
van het stage lopen is dat je op
plaatsen komt waar je al heel vaak
voorbij bent gereden, zonder dat
je weet wat daar allemaal gaande
is”, vertelt Bram. “Toen ik daar met
Hay Soberjé over nadacht, kwamen
we tot een vreemde conclusie: vaak

rijden we als we een dagje eruit gaan
ver weg van onze eigen gemeente,
om elders de dag door te brengen.
Dat is leuk natuurlijk, maar ook in
onze eigen gemeente zijn zo veel
leuke en mooie dingen te doen!”.
Poten, plukken en vlaai
“Nadat ik een rondleiding had
gekregen over het rustige park (nog

dennis
goede smaak
is een
vorm van liefde

Wij bieden u nu een
fantastisch à la carte
4-gangenmenu
voor E 25,00
Vooraf reserveren gewenst.

voor openingstijd), werd ik door Hay
aan het werk gezet. Samen met de
Poolse werknemers heb ik buiten op
het veld aardbeien geplukt en vervolgens achter op de tractor nieuwe
planten gepoot. Dat was wat je
noemt flink ‘aanpoten’! Gelukkig vond
Hay het na twee uurtjes Poolse les
achter op de tractor genoeg, en stond
er koffie met vlaai klaar, aardbeienvlaai uiteraard!”.
Ondernemer met passie
“Hay is echt een ondernemer
die met passie werkt om zijn droom
werkelijkheid te laten worden.

Zonder Hay was er nooit een
Aardbeienland geweest en door
Hay zijn super-fanatieke instelling en de inzet van zijn zus Joke
en alle medewerkers bestaat
Aardbeienland nog. Het park trekt
nu zelfs ruim 40.000 bezoekers
per jaar! Als gemeente moeten we
zorgen dat ondernemers met zo’n
groot hart voor de zaak hun droom
kunnen blijven nastreven. Want
Aardbeienland zet Horst aan de
Maas toch maar mooi op de kaart,
iets waar we best trots op mogen
zijn!”.

Beej bekker Lei
Ruuk ik ‘t versgebakke broed
Din het lekker grei
rowwen heze, Niks aan de hand, 2006

Horster kermis
vrij/za aanbieding

Bienenstich
Jacob Merlostraat 6
5961 AB Horst
t 077 374 41 94
e info@chitaniedennis.nl
w www.chitaniedennis.nl

Nu

10,95

Brood - BaNket - Bakkerij

Bakkerij J.Ummenthun
Nusseleinstraat 10, 5966 NJ America 077-4641681

Bespreking Poll week 35

Weerbaarheidstraining moet een standaard onderdeel worden
van het lespakket van basisscholen
Door deel te nemen aan weerbaarheidstrainingen krijgen kinderen meer
zelfvertrouwen, ze gaan positiever over zichzelf denken en worden assertiever
in de omgang. Allemaal kwaliteiten die belangrijk zijn voor kinderen op de
basisschool. Zeker wanneer ze de grote stap naar het voortgezet onderwijs
maken en als pestgedrag daarmee kan worden voorkomen. Dat vindt ook de

overgrote meerderheid van stemmers op onze poll. Maar liefst 89 procent van
de stemmers vindt dat de training daarom standaard moet worden gegeven op
basisscholen. Zo ook de heer of mevrouw Pouwels uit America: “Ik vind dat op
alle scholen en in alle klassen een vorm van deze cursus moet worden aangeboden, maar helaas is dit nog niet het geval.”

De gemeente moet kiezen voor de veiligste variant
voor aan te leggen fietspaden, ongeacht de kosten
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Aan het eind van het jaar neemt de gemeente een beslissing over de aanleg
van twee fietspaden in onze gemeente. Het gaat om een fietspad tussen Horst
en Broekhuizen en langs de Grubbenvorsterweg in Sevenum. Als eerste moet
besloten worden of er überhaupt fietspaden of -stroken worden aangelegd.
Vervolgens kijkt het gemeentebestuur of het fietspad onderdeel moet worden
van de bestaande weg door fietsstroken aan te leggen of dat er een apart fietspad wordt aangelegd. Vanzelfsprekend is de tweede variant een stuk duurder,

maar ook veiliger voor de fietsers. Voor het fietspad langs de Grubbenvorsterweg
varieren de kosten tussen 670.000 en 2,1 miljoen euro. Vooral het traject tussen Broekhuizen en Horst wordt door schoolgaande jeugd gebruikt om vanuit
Broekhuizen en Broekhuizenvorst naar het Dendron en Citaverde te komen.
Veiligheid staat voorop, zou je kunnen zeggen. Maar de gemeente moet ook
bezuinigen. Moet dan wel worden gekozen voor een een dure, maar veilige
variant?

Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 36) > Kinderen moeten met het eigen dialect worden opgevoed > eens 77% oneens 23%
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15 VRAGEN aan Dylan Peeters Mies&Flo

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Dylan Peeters
17 jaar
Horst
Landmacht

Waar word jij later een talent in?
Ik ga later zorgen voor vrede in de
wereld, want ik ga de landmacht in.
Ik wil later dus een talent worden in
het redden van mensen.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Mijn favoriete vak is gym. Ik hou van
sporten en ben graag actief bezig.
Biologie vind ik vreselijk, het interesseert me totaal niet en ik heb het ook
nergens voor nodig.
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Ik denk dat Malou mijn beste vriendin is. Ze is gewoon een lieve meid
en we kunnen heel erg goed met
elkaar overweg. We doen niet echt
heel veel samen, maar het is wel
altijd gezellig met haar als we wel
iets gaan doen. Ik ken haar nu een
half jaar ongeveer.
In het weekend ben jij te vinden in?
In De Lange of ik ga richting Roermond
naar Palladio en discotheek Sjaen. Mijn
ouders zijn namelijk gescheiden en
mijn vader woont in Roermond. Maar ik
vind De Lange leuker.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Wat mama kookt, haha! En als we met
’n stel vrienden bij elkaar zitten, staan
er meestal pizza’s of kebab.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je ermee?
Ik zou het op mijn rekening laten staan
en dan er aankomende zomer van op
vakantie gaan, misschien naar Spanje
of zo.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Als ik voor schut sta. Ik werk in de horeca en ik schaam me altijd wel erg als
ik op een groot feest iets van borden of
zo laat vallen. En als iedereen me dan
aankijkt, zou ik helemaal door de grond
willen zakken.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Mijn vrienden, kleren en geld om te
stappen en nieuwe dingetjes te kopen.
O ja, en natuurlijk ook voor eten.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Vis met aardappelen en groente. Maakt

niet uit wie er gekookt heeft, dat vind
ik altijd lekker.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In een korte broek met een t-shirt. Of
gewoon in geen kleren. Haha, nee, dat
is een grapje. En als het buiten koud

is in een lange broek met een t-shirt
en vest.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Het liefst besteed ik tijd aan stappen
en fitnessen. Ik fitness zes uur per
week. De meeste tijd gaat toch naar

de computer of ik ga met iemand wat
rondhangen in Horst.
Stel je bent de baas in jouw
woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
De Kasteelse Bossen wat groter
maken, zodat er meer mensen kunnen
zwemmen. Of een discotheek erbij
laten bouwen. En dan een discotheek
voor 18+.
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Fired up, dat is echt een leuke
komedie. Zulke films vind ik altijd leuk,
als het maar lachwekkend is en dat
is Fired up zeker. Ik hou ook wel van
oorlogfilms, maar komedies zijn leuker.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Roermond. Dan rij ik meteen naar
mijn vader en gaan we samen toeren
met de auto. Of natuurlijk toeren met
vrienden.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Spanje! Dat is lekker warm. Of naar
Amerika. Je ziet altijd van alles uit
Amerika op televisie, het lijkt me leuk
dat in het echt te zien. Dan zou ik ook
de grootste steden gaan bezoeken.

“Mijn dochtertje eet
slecht. Wat kan ik
hier aan doen?”

Aarzel niet!
www.mijncjg.nl
088 - 3300 600
(lokaal tarief - maandag t/m
vrijdag 09.00 - 11.00 uur)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is hét centrale punt
voor vragen over opvoeden en opgroeien. Jongeren tot 23
jaar, hun opvoeders, ouders en professionals kunnen er
terecht voor informatie en advies. Kijk op www.mijncjg.nl
of bel 088 - 3300600.

Column

De breuk
van het
gouden duo
Ik moet jullie iets ergs
vertellen. Ga even zitten, pak
er een zakdoek bij, er zullen
veel tranen gaan vloeien.
Een schokkende, tragische en
verdrietige mededeling.
Het is nu eenmaal zo, dat in
het leven vaak gouden duo’s
uit elkaar gaan. Denk maar aan
Gert en Hermien, Henk Spaan
en Harrie Vermegen, Yolanthe
en Jan, Patricia Paay en Adam
Curry en natuurlijk Bassie en
Adriaan. Allemaal duo’s met
een gouden randje op ieder
zijn eigen gebied. Vaak gouden
duo’s voor een jaar of een
aantal jaren. Jaren met veel
succes, plezier of liefde. Maar
na dit jaar of deze jaren, is het
ineens over. Zo gaat dat.
Ondanks dat deze duo’s nu
geen duo’s meer zijn, kennen
we ze nog wel allemaal en
praten we nog steeds over hun
successen, roddels of gewoon
omdat ze samen zo leuk zijn.
Ik moet nog vaak denken aan
hoe ik vroeger altijd naar
Bassie en Adriaan keek.
’s Morgens, veel te vroeg, bij
papa en mama in het grote
bed. Ze waren zo leuk samen.
Enniewee, ik kan er natuurlijk
wel omheen blijven draaien,
maar het schokkende nieuws
zal toch ’n keer op tafel
moeten.
Met groot verdriet deel ik
jullie mee dat, na precies een
jaar, het gouden duo Mies&Flo
nu ook ten einde loopt. Door
alle drukte rondom ’n nieuwe
school en ’n nieuwe stad is
onze Flo genoodzaakt te
stoppen met het schrijven van
de wekelijkse column in de
Hallo. Ook ik heb het ontzettend druk gekregen, maar
omdat ik het zo leuk vind
neem ik nog geen afscheid van
jullie.
Heel erg jammer, dat
vinden we allebei. Maar we
weten allebei ook, dat dit nu
eenmaal zo gaat bij gouden
duo’s. Wel hopen we dat, net
zoals bij al die andere duo’s, er
nog vaak gedacht wordt aan
ons tweetjes. Een beetje zoals
ik ook doe aan mijn Bassie en
Adriaan-tijd.
Met deze column wil ik Flo
bedanken voor dit leuke jaar,
vol keileuke momenten, de
meest lachwekkende uitspraken en natuurlijk een heleboel
columns! Thanks honey!
Mies&Flo
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Ensemble Agimont Maastricht

Legende uit Grubbenvorst
herleeft
In het kader van Muziek Biennale Niederrhein zal zaterdag 18 september een oude legende uit Grubbenvorst
herleven. Het Maastrichtse Ensemble Agimont brengt dan ‘de legende van de witte juffer van het gebroken slot bij
Grubbenvorst’ ten gehore in Parkhotel Horst. Het concert wordt gegeven in combinatie met een diner en begint om
17.30 uur. Kaarten zijn te verkrijgen bij de VVV’s in Noord-Limburg of te bestellen via 077 851 55 15.
In de stijlkamer van Parkhotel
Horst, waar schilderijen hangen van het
Huys en zijn bewoners, begint op deze
avond concert van ensemble Agimont:
instrumentale muziek en zang uit
de zeventiende en achttiende eeuw,
vervlochten met verhalen en legendes
over Horst en zijn kasteel. Tijdens ieder
gerecht van het diner zal vervolgens
‘de legende van de witte juffer van
het gebroken slot bij Grubbenvorst’ in
delen worden voorgedragen. Agimont
zorgt daarbij voor passende muziek en
zal het diner muzikaal afsluiten.
Tevens begint op zondagochtend
om 11.00 uur in De Kasteelboerderij
‘De ondergang van Huys ter Horst’, een
verhalentocht door de kasteelruïne
van Horst. De kosten voor het totale
programma (concertdiner & verhalentocht) bedragen 60 euro. Aan de twee
onderdelen kan ook apart worden
deelgenomen, waarbij het concertdiner
op zaterdag 18 september 51 euro
kost en de verhalentocht op zondag 19
september 15 euro. Meer informatie en
reserveringen: www.muziekbiennale.eu

De Buun

Predilection
De band Predilection treedt op kermiszaterdag 18 september
op in muziekcafé De Buun in Horst. De van oorsprong Horster
groep speelt covers van onder andere CCR, Tom Petty, Neil Young
en Them.
Predilection werd al in 1965 opgericht en behoort inmiddels tot
de oudste beatbands van Noord-Limburg. Ondanks de respectabele
leeftijd is de muziek van de band nog steeds populair onder de
oudere jongeren. In 2008 bracht Predilection de cd Nostalgic
Emotions uit en in 2009 bereikte de groep de regionale halve finale
van de landelijke talentenjacht The Clash of the Coverbands. Entree
voor het optreden is gratis.

Zaate Hermeniekes
strijden om
Rowwen Hèze
sponsordeal
Op zondag 7 november vindt de Koperen Cover Competitie plaats.
Deze wedstrijd voor Joekskapellen en Zaate Hermeniekes wordt voor de
tweede keer door Rowwen Hèze georganiseerd. Het winnende gezelschap
ontvangt een sponsordeal van Rowwen Hèze en wordt uitgenodigd om in
het voorprogramma van Rowwen Hèze op te treden.

Langs het grote meer in de
Kasteelse Bossen, waar ooit kasteel
Huys ter Horst stond, ligt nu iets
verderop Parkhotel Horst. Het hotel
vormt op 18 september het decor
van een concert met muziek uit de
hoogtijdagen van het kasteel. Het
muzikale programma op deze avond
wordt uitgevoerd door het Ensemble

Agimont onder leiding van Remy
Syrier, klavecinist en muzikaal leider
van Agimont. Het ensemble bestaat
uit vier musici die zich hebben
gespecialiseerd in het stijlgetrouw en
levendig uitvoeren van muziek uit de
zeventiende en achttiende eeuw. Ze
maken daarbij gebruik van authentieke
instrumenten of kopieën daarvan.

KERMIS 2010
DE LANGE HORST
programma

Kermis programma

zaterdag

Aanvang 21.00 uur, entree gratis. Geopend vanaf 10.30 uur

za 18 t/m wo 22 september

80s & 90s

zondag

CAMPAIGN

maandag

MATINEE: MXL

dinsdag

LUKE-V, R-ROR
& the D.Y.P.

woensdag

Zaterdag 18 september

Live muziek van de band Route 66
Zondag 19 september

Draaien onze DJ’s de beste muziek
Geopend vanaf 10.30 uur

Maandag 20 september

Draaien andere DJ’s nog betere muziek
Geopend vanaf 14.00 uur

Dinsdag 21 september:

Live muziek van de band Lef

Aanvang 21.00 uur, entree gratis. Geopend vanaf 16.00 uur

Woensdag 22 september

Muziek uit de cyber doos
Geopend vanaf 16.00 uur

DJ ROB ZELEN

Zaterdag 9 oktober

Stetus Kwoo Live

meer info www.delangehorst.nl

Aanvang 21.00 uur, entree gratis.
op te sturen. De zes beste inzendingen
mogen deelnemen aan de finale op
het hoofdpodium. De presentatie is in
handen van Emil Szarkowics en Jack
Haegens zelf maakt deel uit van de jury.
Naast de hoofdprijs valt er dit jaar
ook een originaliteitsprijs te winnen,
voor de origineelst geklede kapel
of zaate hermenie. De kapellen die
de finale niet halen, ontvangen een
uitnodiging om entreevrij te komen
kijken naar de prestaties van de finalisten. Meer informatie en de adressen
voor de inzendingen zijn te vinden via
www.slotconcertamerica.nl

Maandag 11 oktober

Blindbier proef wedstrijd
Opgeven aan de bar. Deelname gratis.

Open Dag zondag 19 september
11.00 uur tot 16.00 uur te SEVENUM
p/a Scheperstraat 8, 5975 VV Sevenum

Nu binnen:
vele mooie, nieuwe woonaccessoires

www.swartwit.info

Wilhelminaplein 13 Horst

Trompettist Jack Haegens: “In 2009
organiseerden we de Koperen Cover
Competitie voor het eerst. Omdat we
veel enthousiaste reacties van deelnemers en publiek kregen, hebben we
besloten om dit jaar een nieuwe editie
te organiseren. Hiermee wordt een
traditie in gang gezet tijdens Zondag in
het Zuiden, de familiemiddag waarmee
het Slotconcert wordt afgesloten.”
Joekskapellen en Zaate Hermeniekes binnen en buiten Limburg
kunnen meedoen door een opname
van een nummer van Rowwen Hèze
te maken en deze digitaal of per post
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Mogelijk jaarlijkse historische optocht in Melderslo

Jubileum Museum De Locht
ondanks de regen geslaagd

Afgelopen weekend vierde Museum De Locht haar twintigjarig bestaansfeest. Zaterdag en zondag was er een
grote boerenjaarmarkt op het binnenterrein van het museum. Zondagmorgen trok een bonte historische stoet door
de straten van Melderslo. Directeur Jos de Kunder keek met onze HALLO-verslaggever terug naar een weekend met
twee gezichten wat het weer betrof.

Stunning Suzy
tijdens kermis in Horst
Tijdens de septemberkermis in Horst op zondag 19 september
speelt classic rockband Stunning Suzy buiten op het plein bij Liesbeth’s
Grand Café. Stunning Suzy staat garant voor een afwisselend optreden
met zowel snoeiharde rockmuziek als gevoelige ballads. Het is een
feest der herkenning, dat gekenmerkt wordt door een veelzijdige vette
sound en meerstemmige zang. Stunning Suzy begint op kermiszondag
om 19.00 uur.

Kermisprogramma
zaterdag 18 sept.

Predilection
zondag 19 sept.

www.debuun.nl

De historische optocht was ondanks alle regen een succes
Met ruim tweehonderd deelnemers
aan de historische optocht was een eerste aanzet gemaakt voor een vervolg
op dit evenement. Directeur De Kunder
laat er geen twijfel over bestaan:
“Zoiets willen we het liefst elk jaar
weer zien in Melderslo.” Binnenkort
wordt er geëvalueerd en bekeken met
alle betrokkenen of dat een haalbare
kaart is. “Er zijn altijd verbeterpunten
en daar willen we ons voordeel mee
doen. Natuurlijk heb je niet alles in de
hand want dan had ook op zondag de
zon geschenen en was het droog gebleven. Maar misschien is het verstandiger
om zo’n optocht in juli te houden zodat
we ook meer mensen van buiten Horst
aan de Maas mogen verwachten. Ons
doel is om dan ook standhouders met
streekproducten uit de grensregio erbij
te betrekken. Je kunt daarbij denken
aan de regio net over de grens met
Duitsland en België”, aldus de directeur.
Hij is van mening dat veel mensen
uit de regio Noord-Limburg De Locht
wel kennen.

De Locht wil publiek
van buiten de regio
trekken
De Kunder verwacht dat met het
aantrekken van standhouders vanuit de grensregio meer publiek naar

Melderslo komt. Ook wordt samenwerking gezocht met Spargeldorf Walbeck
net over de grens bij Arcen. “Zij willen
een klein aspergemuseumpje opzetten en daar willen wij hen best mee
helpen. In Walbeck hebben ze een
‘Spargelumzug’, een optocht waar ook
De Locht een bijdrage aan kan leveren.
Zo is er de vraag vanuit Walbeck
gekomen tot het huren van historische
kleding voor die ‘Spargelumzug’. We
willen daar in principe graag aan meewerken ook al blijven alle originele kledingstukken bij ons”, zegt De Kunder.
Bij de optocht die zondagmorgen in de
regen door de straten van Melderslo
trok, werden replica’s gebruikt voor
de aankleding van alle deelnemers.
De kans op beschadiging van originele
kleding wordt op die manier geminimaliseerd.

Volgend jaar weer een
historische optocht?
Ondanks de regen van afgelopen
zondag kwamen een kleine duizend
betalende bezoekers naar De Locht.
Onder hen Belgen en Duitsers die
maar moeilijk konden begrijpen dat
het museum alleen maar door vrijwilligers wordt gerund. Zo dacht Stephan
Kisters uit Walbeck dat Jos de Kunder
een betaalde kracht was. “Ik heb de
heer Kisters duidelijk gemaakt dat

niemand, ook ik niet, betaald, krijgt.
Wij zijn allemaal vrijwilliger onder de
vrijwilligers heb ik hem verteld en dat
had Kisters niet verwacht”, zegt De
Kunder. Vrijwilligers die nog grootse
plannen hebben met De Locht.

akoestische driestemmige
gezelligheidsmuziek

PIZZERIA

SHOARMA

Het museum wacht nog op een
uitspraak van de Raad van State
om grond aan te kunnen kopen die
aan het museum grenst. Wanneer
daar goedkeuring over komt, wordt
met de uitbreiding van het museum
begonnen. Intussen zijn enkele
medewerkers van het museum al
weer ijverig bezig een tentoonstelling op touw te zetten met betrekking
tot 100 jaar Coöperatieve Venlose
Veilingvereniging (CVV) in 2015. “Er
zijn inmiddels contacten gelegd met
ZON business en we mogen binnenkort meekijken in de archieven
van de veiling”, blikt De Kunder al
vooruit. Volgens de directeur wordt
die expositie heel bijzonder omdat de
veiling een grote impact heeft gehad
op het boerenlandleven in NoordLimburg. Tuinders die nog in het bezit
zijn van oude foto’s of voorwerpen
die betrekking hebben op de vroegere
CVV kunnen zich melden bij De Locht
tel. 077 398 73 20

Telefonisch bestellen via 077 398 65 10 of 077 398 89 31
Nu ook bestellen per fax mogelijk: 077 397 13 90
Kermisactie zondag 19 t/m woensdag 22 september:

Gratis consumptie bij schotel of pizza speciaal
(niet in combinatie met andere acties)

Gasthuisstraat 26, 5961 GB Horst

het geval zijn dan wordt de winst
beschikbaar gesteld aan een goed
doel. De richtlijnen voor het prijzen
van de kleding zijn te vinden op
www.kledingbeursgrubbenvorst.
web-log.nl

www.pizzeria-ramses.nl

Elke dag geopend vanaf 15.00 uur!

Wij bezorgen ook thuis in Horst en omgeving!
binnen Horst  1,50, buiten Horst  2,50 gratis bezorgd boven  35,00

Kermisprogramma
zaterdag 18 sept.

Trade Mark
zondag 19 sept.

Stunning Suzy
maandag 20 en
dinsdag 21 sept.

Kledingbeurs Grubbenvorst organiseert op zaterdag 25 september van 10.00 tot 11.30 uur een kinderkledingbeurs in Café Zaal De Vonkel, Venloseweg 11 te Grubbenvorst. De entree is gratis.
in Café Zaal De Vonkel. Hiervoor heeft
men een nummer nodig dat gereserveerd kan worden op telefoonnummer
077 366 22 52. Het maken van winst
is bij de kledingbeurs in Grubbenvorst
niet het streven. Mocht dit toch

DÖNER KEBAB

Alle Lochtmedewerkers
zijn vrijwilliger

Kinderkledingbeurs Grubbenvorst
Mensen die goede, nog
bruikbare en schone kinderkleding
(winterkleding, vanaf maat 86,
maximaal 30 stuks) willen verkopen,
kunnen deze op vrijdag 24 september van 19.30 tot 20.30 uur inleveren

The good the bad
and the ugly

Wij wensen iedereen
een fijne kermis!

´De Vinylshow´
met dj Harald

Liesbeth´s Grand Café
J. Merlostraat 1, 5961 AA Horst
tel. 077 3981659

Keuken iedere dag geopend
van 11.00 tot 19.30 uur.
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Nieuw seizoen
leeskring Horst
van start
Op maandagavond 4 oktober gaat de leeskring in Horst beginnen
aan het nieuwe seizoen. Deelnemers aan de leeskring komen één keer
in de zes weken bij elkaar om gezamenlijk een van te voren gelezen
boek te bespreken. De bijeenkomsten vinden van 19.00 tot 21.00 uur
plaats in het Gasthoes in Horst.
Er worden gedurende het jaar
zeven boeken gelezen. De leeskring
wordt begeleid door Marije Freriks.
Voor het lezen van een bepaald boek
geeft zij achtergrondinformatie over
het boek en over de auteur. Ze bepreekt eventuele recensies en geeft
de deelnemers een aantal vragen
mee om tijdens het lezen over na te
denken. Marije verzorgt op diverse
plaatsen leeskringen en heeft ruimschoots ervaring.
Lezen en deelnemen aan een
leeskring kan erg inspirerend zijn.
Leeskringen bestaan uit mensen die

In november 2010 start de cursus ´Samen Natuur beleven´. Dit is een laagdrempelige cursus die door IVN De
Maasdorpen, Jeugd Natuurwacht Venray, Natuur en Jeugd Horst aan de Maas en de stichting Mooiland wordt
aangeboden en die duurt tot aan de zomer van 2011. Deelnemers leren tijdens de cursus de basis over natuurbeleving, de diverse landschappen en de dier- en plantensoorten van Noord-Limburg.

veel lezen, maar ook uit mensen die
anders niet zo snel aan lezen toekomen. Het bespreken van de literatuur
maakt dat je als lezer op een andere
manier bezig bent met het boek of de
auteur. Deelname aan een leesgroep
zorgt ook voor de continuïteit van
het lezen. Het levert een verbreding
van kennis op en mensen gaan
andere titels lezen dan die ze wellicht
normaal gesproken lezen.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij om in
de leeskring deel te nemen. U kunt
informatie opvragen via 0478 50 13 25
of mfh.freriks@hccnet.nl

Gelderse band
Stringkings
in ’t Stammineke
Café ’t Stammineke in Grubbenvorst opent zijn muziekprogramma
op vrijdag 17 september met de
Gelderse band Stringkings. De band
werd in 2009 uitgeroepen tot de
beste coverband van Gelderland en
speelt een mix van rock- en popcovers van bands als Maroon 5, U2 en

Cursus
´Samen Natuur beleven´

Red Hot Chilli Peppers. Later in het
jaar organiseert ’t Stammineke onder
andere nog een Ladies Night. De
kroeg wil een podium bieden voor
jonge bands uit de regio. Voor een
optreden kunnen zij contact opnemen
met Mark (06 50 82 43 46) of Twan
(06 22 39 68 55).

September 1980 - 2010

GOED VOOR
DERTIG JAAR HAARVERZORGING!

HERSTRAAT 8, HORST
www.happyhairhorst.nl
tel.: 077-3981933

De cursus Samen Natuur beleven
is bedoeld voor iedereen met interesse
voor de natuur. Ook voor mensen die
het leuk vinden om een groep
kinderen rond te leiden in de natuur of
die graag natuurexcursies voor
vrienden, familie of collega´s organiseren is de cursus geschikt.
Tijdens zo’n 18 theoriebijeenkomsten en excursies komen de volgende
thema’s aan bod: natuurbeleving,
natuureducatie, de bodem als basis,
geschiedenis van het landschap, de
mens en de natuur, planten & dieren
en natuurbeheer. De kosten voor de
cursus bedragen 80 euro per persoon.
Deelnemers die na afloop van de
cursus besluiten om zich als actief
vrijwilliger aan te sluiten bij een van
de organiserende clubs krijgen dit geld

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

Uitgegroeid tot de grootste kapsalon van Horst!

★ Twee verdiepingen
★ Hoofdhuid en haaranalyse, een van de vijf Rene Furterer ambassadeurs van Nederland

KWIK-REP

Wasdroger defect?
Willemstraat 48, Venlo

★ Haarwerk en pruiken (vergoeding via alle verzekeraars)

Behandeling op afspraak vanwege combi behandelingen.

en Joof Teeuwen gaat de deelnemers
wegwijs maken welke invloed de
mens heeft op natuurontwikkeling,
zowel vroeger als nu.
Het doel van de bijeenkomsten is
dat de cursisten meer over de natuur
leren, maar ook dat ze een gezellige tijd hebben. Aan het eind van
de cursus ontvangen de deelnemers
tijdens een feestelijke afsluiting een
certificaat als bewijs dat ze hebben
deelgenomen. Mooiland, het centrum
voor Landbouw, Natuur en Milieu
Educatie voor de gemeenten Venray
en Horst aan de Maas, treedt namens
de organisaties op als contactpersoon.
Voor meer informatie of inschrijving
bel 06 54 90 10 99, stuur een mail
naar pieter@mooilandlimburg.nl of kijk
op www.mooilandlimburg.nl

Voor al uw reparaties aan huishoudelijke
apparatuur bel Kwik-Rep: 077-3216666

★ Lid van Spectrum
★ Dames- en herenkapsalon met een vast team, met professioneel en trendy advies

Nu Uitgebreid met:
Schoonheidssalon ‘TIJDLOOS’ door Tamara Weijs
www.tijdlooshuidverzorging.nl tel.: 06-45223868
en:
Nagelstudio ‘FEEL ATRACTIVE’ door Anouk Jansen, tel.:06-11865353

terug.
De theoriebijeenkomsten vinden
plaats op maandagavond en de excursies op zondagmorgen. De locaties
worden later bekend gemaakt, deze
zijn onder andere afhankelijk van
het aantal inschrijvingen. Tijdens de
bijeenkomsten krijgen de deelnemers
les van vooral lokale deskundigen die
de streek goed kennen. Zo gaat Andy
Liebrand van Staatsbosbeheer vertellen over natuurbeheer en zal Edmond
Staal van het Limburgs Landschap uit
de doeken doen hoe ons landschap is
ontstaan en de cursisten meenemen
naar een karakteristiek natuurgebied.
Gerard de Baaij van De Marke (beheerder van de bos- en natuurgebieden
van de gemeente Venray) zal zijn
pijlen vooral richten op natuurbeleving

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

Ook voor schadeherstel!

U ZIET HET RUIM 250 VIERKANTE METER COMPLETE VERZORGING.

Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

Let op akties binnenkort!

www.dms-service.nl

www.kwik-rep.nl
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Feestelijke middag in Broekhuizen

Pompoenfeest op De Vrije Akker
Op zondag 19 september vanaf 14.00 uur is er op De Vrije Akker een pompoenfeest. Tijdens deze feestelijke
middag worden verschillende activiteiten georganiseerd waarbij iedereen van harte welkom is.
De pompoenen liggen klaar om
geoogst te worden, oranje en groen,
groot en klein. Er zullen diverse pompoenhapjes te proeven zijn waarvan
de recepten verkrijgbaar zijn voor
diegenen die thuis aan de slag willen.
Kinderen kunnen tijdens deze middag
lekker knutselen. Bij de veldverkoop
zijn behalve pompoenen ook diverse
andere groenten te verkrijgen. Op
zaterdag 25 september organiseert De
Vrije Akker in samenwerking met kruidenexpert Ans een workshop ’Kruiden
in de keuken, gebruiken en verwerken’.
Voor deze workshop zijn nog een aantal
plaatsen vrij. Voor meer informatie over
de activiteiten en een routebeschrijving
zie www.devrijeakker.nl

Vragen over
opvoeden
en opgroeien?
Vanaf vandaag is er het Centrum
voor Jeugd en Gezin Horst aan de
punt voor deskundige informatie en
advies over opvoeden en opgroeien.
Het CJG is er voor kinderen en jongeren
van 0-23 jaar, ouders, opvoeders
en professionals. Makkelijk

Workshop zingen voor
mannen in Sevenum
Op maandag 20 september start het gemengd a-capellakoor Sezako
uit Sevenum een workshop zingen. De workshop is bedoeld voor
mannen die zonder enige verplichting kennis willen maken met zingen.
Na zeven weken kunnen de deelnemers voor zichzelf afwegen of deze
vorm van koorzang bij hen past.

Aarzel niet en voorkom
dat kleine vragen, grote

Op zondag 19 september wordt
in café ´t Dörp in Broekhuizenvorst
de jaarlijkse vlooienmarkt
georganiseerd door vrouwen-

problemen worden.

Inspirerende avonden
over puberbrein

Sezako is een koor met 22 leden
en heeft een breed repertoire in het
lichte muziekgenre. De workshop is
iedere maandagavond van 19.30 tot
20.30 uur in Stapperij de Gaper in
Sevenum.
Voor informatie of opgave mail
of bel met Sjaak Adriaanssen 077
398 59 52, sadriaanssen@hotmail.com
of Gon Brouwers 077 467 30 41,
gonbrouwers@hetnet.nl

Jaarlijkse vlooienmarkt
Broekhuizenvorst

bereikbaar en anoniem!

Dinsdag 2 november 2010
20.00 tot 21.30 uur
Dendron College Horst

Op zondagmiddag 3 oktober start in de Sevewaeg in Sevenum het
nieuwe Tapzingseizoen. De Balkers beginnen om 14.30 uur met een
door hen zelf samengesteld programma, waarbij ze een mengeling van
oude en nieuwe songs ten gehore zullen brengen. Hierbij zullen de
Balkers een muzikale reis maken door Duitsland, Nederland en vooral
Limburg. Na de pauze zijn de bezoekers aan de beurt om een programma samen te stellen. Mensen die in een ongedwongen sfeer gezellig
willen meezingen, zijn van harte welkom. De entree is vrij.

Dirigent Geert Claessens verzorgt
de workshop. Tijdens zeven repetities
van een uur komt de theorie en de
praktijk van het zingen aan bod. Er
worden tijdens de workshop een
paar vierstemmige stukken ingestudeerd, na enkele lessen zullen de resultaten al te horen zijn. Deelnemers
hoeven geen enkele ervaring in
koorzang te hebben. Waar het vooral
om gaat is lekker zingen.

Maas-Venray (CJG). Hét centrale

Wanneer
Woensdag 6 oktober 2010
20.00 tot 21.30 uur
Raayland College Venray

Tapzingen in de Sevewaeg

Kijk op
www.mijncjg.nl of
bel 088 - 3300 600

Kijk voor meer
informatie en
aanmelden
(tot 1 oktober) op:
www.mijncjg.nl

(lokaal tarief - maandag t/m vrijdag 09.00 - 11.00 uur)

vereniging ZijActief, afdeling
Broekhuizenvorst. De verkoop vindt
plaats tussen 13.00 en 16.00 uur en
de entree is gratis.

Oldtimer autoshow in
Museum De Locht
Op zondag 19 september wordt in Museum De Locht een oldtimer
autoshow gehouden. Er zijn veel liefhebbers van mooie oude oldtimers.
Deze auto´s worden door hun eigenaren vaak liefdevol onderhouden,
gepoetst en gereden. Op deze manier houden zij het verleden levend.
Op zondag tonen zij met trots
deze oldtimers aan het publiek op
het terrein van Museum De Locht.
Ook treedt op het terrein de jongerenzanggroep Knus op met een
populair Nederlands- en Engelstalig
repertoire.
Daarnaast kunnen bezoekers tot
en met 1 november genieten van

de tentoonstelling Textielkunst met
Metaal. Dit is een mooie tentoonstelling van textielkunst, waarin
metaal is verwerkt. Het museum
is dagelijks geopend van 11.00
tot 17.00 uur. Groepen kunnen
op afspraak ook op andere tijden
terecht. De activiteiten beginnen
zondag om 11.00 uur.
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Roy Makaay tevreden over Top D toernooi in Grubbenvorst

Feyenoord eindigt op een vierde plek
Het Top D voetbaltoernooi in Grubbenvorst is ondanks de regen van afgelopen zondag geslaagd. In totaal waren
er twaalf clubs uit Nederland, Duitsland, Polen en Roemenië die streden om de eerste plaats. De finale werd een
Duits onderonsje tussen Bayer ’04 Leverkusen en Borussia Dortmund. De jeugdige Dortmunders wonnen de
finalewedstrijd met 1-0. Leverkusen stond al tien keer eerder in de finale van het Top D toernooi en won slechts
éénmaal de finale: in 2008.

Roy Makaay behaalde met zijn D-team van Feyenoord een vierde plek in Grubbenvorst
De jonge voetballers uit Europa
werden vergezeld door sterspelers van
weleer. Danny Blind, Roy Makaay en
Gheorghe Hagi zijn zulke spelers die
nu als jeugdtrainers verbonden zijn
aan onder andere Ajax, Feyenoord en
de Academia Gheorghe Hagi voetbalschool.
Onze HALLO-verslaggever sprak
afgelopen zaterdag tussen de wedstrij-

den door met Roy Makaay, begeleider
en trainer van de Feyenoord D-jeugd.
Opvallend genoeg zijn het ouders en
toeschouwers van de Rotterdamse
club die de Feyenoorders vanaf de
zijlijn instructies toeroepen. Helemaal
aan de andere kant van het veld staat
een partytent van waaruit Makaay en
zijn team de verrichtingen op het veld
rustig en zonder al te veel woorden

volgen. “De jongens weten wel wat
van hen verwacht wordt, dus heeft het
weinig zin om gedurende de wedstrijd
nog tactische aanwijzingen te geven”,
zegt Makaay na de wedstrijd. De
ex-international woont in Rotterdam
en traint de D-jeugd maar liefst vier
keer per week. Tevens loopt hij stage
als trainer bij de B1-jeugd vanwege
de trainerscursus die hij momenteel

volgt. Ook traint hij de A-spitsen vier
keer per week en voetbalt hij zondags
in het veteranenelftal van Feyenoord
waarvan hij nu de jongste speler is.

De spelers
weten wat van hen
verwacht wordt
Roy Makaay is 35 jaar oud en is
gehuwd met Joyce, die net zo oud
is als hij. Het stel heeft een dochter
van 11 en een zoon die 9 jaar oud is.
Makaay beëindigde zijn voetbalcarrière
na het afgelopen voetbalseizoen 20092010. “Je gaat dan op zoek naar wat
anders en bij Feyenoord kon ik terecht
bij de jeugd. Ik kan wanneer alles
goed gaat op het einde van dit seizoen
mijn eerste trainersdiploma behalen.
Ik hoef namelijk niet helemaal van
voor af aan te beginnen vanwege mijn
voetbalcarrière in binnen- en buitenland”, aldus de voormalige spits van
Feyenoord.
Uiteindelijk wil de Rotterdammer
graag hoofdtrainer worden bij een
profclub in Nederland of daarbuiten. Over het Top D toernooi kan hij
weinig melden omdat dit zijn eerste
jeugdtoernooi is met zijn D-jeugd in
Grubbenvorst. “Eigenlijk zou men dit
toernooi in de vakantie moeten houden en niet daarbuiten. Drie weken
geleden hebben we ook al aan een
toernooi in Engeland meegedaan met
verschillende D-elftallen afkomstig
uit de Premier League. Dat was heel
professioneel opgezet maar geeft geen
inzicht in het voetbalniveau van de
jeugd buiten Engeland. Daarvoor moet
je eigenlijk meerdere Europese voetballanden bij elkaar weten te brengen
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Mercuriusweg 4
5971 LX Grubbenvorst
077 462 33 88
www.fyfit.com
ratie@fyfit.com
administratie@fyfit.com

Goed beeld van waar
we voetballend staan
met onze jeugd
De jeugdtrainer is van mening dat
pas bij de A-jeugd blijkt of een speler
het in zich heeft en kans maakt op
een voetbalcarrière. “Soms denk je bij
de lagere elftallen die of die gaat het
helemaal maken maar dan blijkt dat
achteraf niet het geval. Omgekeerd
kan ook, je ziet niks in een voetballer
maar vervolgens ontwikkelt hij zich
in een hoger elftal tot uitblinker en
maakt de voetballer alsnog de stap
naar een bekende club. Bij dit toernooi
in Grubbenvorst valt me op dat er veel
Duitse clubs zijn met ‘reuzen’ in hun
elftal. Er zijn jongens bij die groter zijn
dan ik. Dan wordt het lastig wanneer
je eigen elftal bestaat uit spelers van
anderhalve turf hoog”, meent de voetballer. Toch presteerde de D-jeugd van
Feyenoord goed en eindigde na Ajax
op de vierde plek. Zeven keer eerder
won een Duitse club en zeven keer
een Nederlandse het Top D toernooi in
Grubbenvorst.

fysiotherapie
en fitness

MANUELE THERAPIE

grubbenvorst

om tot een goed vergelijk te kunnen
komen”, meent Makaay.
De voormalig sterspeler van Bayer
München vindt de jeugdtoernooien
goed om een beeld te krijgen van
waar men voetballend staat binnen de
voetbalwereld. “Maar eigenlijk zegt dit
nog niks over de individuele spelers
zelf. Wat nu als een talent wordt
gezien, kan zich in de komende jaren
helemaal anders ontwikkelen omdat
de jongens vaak ook andere interesses
krijgen als ze ouder worden”, aldus
Makaay.

Zaterdag 25 september
vanaf 11:00 tot 14:00 uur.

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

Kom eens binnen kijken bij
FysiQ fitness.
Wil je gratis je conditie laten testen?
Neem dan een handdoek en
sportkleren mee.

FysiQ

fysiotherapie
en fitness

Mommesstraat 2
5975 NG Sevenum
077- 467 23 28

Ook voor
mollenbestrijding
Berry van Bergen - Horst
Tel. 06-34 86 38 50
info@exitpestcontrol.nl
www.exitpestcontrol.nl
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Fernand Osther uit Grubbenvorst
golft zich naar de top

Bestuurswisseling
Budoclub Horst

Ongekend goed jaar
voor golfer

Met ingang van 1 september zijn Berry Bartels en Toine Kneepkens
aangetreden als respectievelijk voorzitter en secretaris van Budoclub
Horst. Berry neemt de hamer over van Mart Verstraaten die 12,5 jaar
voorzitter is geweest van de club. Mart is 25 jaar bestuurslid geweest.
Toine komt in de plaats van Peter Aarts in het bestuur. Peter draagt na
meer dan 10 jaar zitting in het bestuur zijn taken over.

plaats, hoe vervelend dat ook is”, zegt
Fernand. De golfer komt op plaatsen in
binnen- en buitenland en mag zich al
op jonge leeftijd een bereisd persoon
noemen. “Dat is wel zo, maar ik ben
niet in het buitenland om er vakantie te
vieren. Ontspannen is er niet of nauwelijks bij als ik buiten Nederland speel.
Dat is ook logisch want ik moet fysiek
en mentaal in topvorm zijn en blijven.
Opletten met eten en drinken en vooral
enige kennis van weersomstandigheden
hebben. Wat doet de wind met jouw
slag, is er een opwaartse luchtstroming
wanneer de zon fel schijnt en reageert
de bal op regen? Allemaal factoren die
een cruciale rol kunnen spelen bij het
golfspel. In feite ben ik ook nog een
beetje meteoroloog,” lacht de golfer.
Ook fysiek in topconditie blijven is een
must. “Wanneer ik tweemaal 18 holes
speel, leg ik al gauw zo’n 15 kilometer
te voet af. Dat ga je uiteindelijk ook
voelen”, aldus de Grubbenvorstenaar.

Berry is inmiddels 15 jaar lid
van de vereniging en heeft een zeer
brede ervaring in zowel Judo als Jiu
Jitsu. Daarnaast heeft Berry al eerder
deel uitgemaakt van het bestuur. Ook
Toine is geen onbekende voor de
vereniging. Toine heeft aan de wieg
gestaan van de oprichting van de
vereniging, is jarenlang bestuurslid

geweest en jeugdtrainer.
Met deze wisseling wil het bestuur nieuwe stappen gaan zetten.
Hulp van vrijwilligers blijft gewenst.
Zo is er binnen de club dringend
behoefte aan hulp bij de ledenadministratie. Ook het verenigingsadres is gewijzigd. Dit is vanaf nu
Gasthuisstraat 44, 5961 GB Horst.

HZPC begint zwemseizoen in Landgraaf
Met een LAC (lange afstand circuit) wedstrijd in Landgraaf is HZPC
afgelopen zondag het zwemseizoen gestart. Tegenstanders tijdens de
wedstrijd waren: Nimo (Landgraaf), Hellas-Glana (Sittard), ZC Valkenburg en
ZC Brunssum en op het programma stonden de 200 meter wisselslag, de
400 meter vrije slag en de 800 meter vrije slag.

In 2012 wil ik
profgolfer worden

Fernand Osther uit Grubbenvorst op weg naar de top
De 22-jarige amateurgolfer Fernand Osther uit Grubbenvorst heeft zich
onlangs geplaatst voor het wereldkampioenschap golf in Argentinië. Osther
neemt samen met Robin Kind en Daan Huizing deel aan het WK in
Argentinië waar de wedstrijden in teamverband worden gespeeld. Het WK
vindt plaats van 22 oktober tot en met 2 november.
Naast de kwalificatie voor het WK
kreeg de Grubbenvorstenaar ook nog
een uitnodiging om deel te nemen aan
het prestigieuze KLM Open dat van 9
tot en met 12 september in Hilversum
werd gehouden. Een toernooi waar
profgolfers uit de hele wereld aan mee
doen. Maar wie is Fernand Osther en
wat drijft een jongeman van 22 zich
helemaal op te offeren voor de golfsport? Onze HALLO-verslaggever sprak
met hem.

De weg naar de top
is nog lang
Fernand Osther is geboren in
Apeldoorn en in 1994 verhuisd naar
Grubbenvorst. Dit had te maken met
de werkzaamheden van zijn vader.
Zijn vader heet Frans Osther, medeeigenaar en algemeen directeur van
CS Plus BV in Venlo. De moeder van
Fernand heet Lilian Osther en zij is in
Grubbenvorst geen onbekend persoon.
Lilian is secretaris bij de tennisclub
van Grubbenvorst. Ondanks het feit
dat het gezin Osther in Grubbenvorst
woont, is Fernand vaak van huis. Zijn
passie voor de golfsport maakt dat hij

veel onderweg is om het golfspel te
beoefenen. Hij is wel lid van de Peelse
Golf in Sevenum waar hij regelmatig
een balletje slaat.

Tijd voor een vriendin heeft de
22-jarige golfer niet. “Dat is niet te
combineren met deze tak van sport.
Eerlijk gezegd wil ik nu ook geen
vriendin. Ik zou haar te weinig aandacht
kunnen geven omdat golfen bij mij nu
op de eerste plaats komt en dat zou
alleen maar leiden tot frictie. Ik wil
in 2011 profwedstrijden spelen als amateur en in 2012 wil ik de sprong naar
profgolfer maken. Ik hoop over tien jaar
in Florida te wonen en golf te spelen op
de belangrijkste toernooien die er zijn”,
kijkt Fernand vooruit. Op sportief vlak is
Tiger Woods zijn grote voorbeeld en op
persoonlijk vlak zijn vader.
Het toernooi in Hilversum was voor
Fernand Osther geen succes. Na de
eerste dag stond hij op de laatste plaats
van de ranglijst. Op de tweede dag ging
het een stuk beter en wist hij nog een
plaats te klimmen. Helaas was dat niet
genoeg om ook de derde dag nog mee
te kunnen spelen.

Het gezelschap van HZPC in Landgraaf
Twaalf zwemmers van HZPC hebben
aan de LAC wedstrijd deelgenomen.
Enkele zwemmers hebben zelfs een
persoonlijk record gezwommen: Pieter
Otten, Sem Hermans en Floor Weijmans.
De rest bleef dicht in de buurt.
De 800 vrije slag (na de 200 wisselslag) waarbij twee zwemmers in
een baan mochten starten, was voor de
meeste zwemmers een hele opgave.
Echte snelle tijden werden er dan ook
niet neergezet, maar de deelnemers
gingen er wel voor. Deze LAC was een
leuke wedstrijd en er heerste een
goede sfeer.

De KNZB organiseert voor de
jongste zwemmers (minioren) een
Nationale Speedodag. Hiervoor
worden de snelste minioren zwemmers van Nederland uitgenodigd.
Voor HZPC hebben hiervoor Imke
van den Hoef en Koen Koster een
uitnodiging ontvangen. Samen met
hun ouders en trainers krijgen beiden
een dag aangeboden die geheel in
het teken staat van de zwemsport.
Deze dag vindt plaats in het Cios
(Centraal Instituut voor de Opleiding
tot Sportleiders) in Arnhem op 18
september.

Ik heb er alles voor
over om mijn doel te
bereiken
Fernand: “Ik ben inderdaad veel
onderweg. Van april tot en met oktober
speel ik altijd wel ergens een toernooi.
Vaak in het buitenland maar ook hier
in Nederland. Wanneer ik in Nederland
speel, probeer ik bij familie te slapen,
want steeds overnachten in hotels is
gewoonweg te duur en ook minder
gezellig. Uitgaan doe ik eigenlijk zelden
of nooit. Als ik al in Grubbenvorst ben,
breng ik meestal een bezoekje aan
de ijssalon, dat is zo’n beetje mijn
uitgaansleven”, lacht de golfer. Door
zijn intensieve sportbeoefening blijft
er weinig tijd over voor vrienden. “Dat
klopt, soms mis ik die sociale contacten. Maar ik wil uiteindelijk van golfen
mijn beroep maken en ‘prof’ worden,
daar heb ik alles voor over. Mijn
vrienden komen nu even op de tweede

Complete verzorging voor de droge huid, van top tot teen

GRATIS PROEFPAKKET? Lever deze bon in bij:
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Demonstratie majorettevereniging Madrukro
Op zondag 19 september houdt majorettevereniging Madrukro een
demonstratie in de sporthal de Stapakker te Sevenum. Het doel van de
demonstratie is dat de bezoekers kunnen zien en beleven wat majorette
is. Alle teams en solisten zullen tussen 11.00 en 12.00 uur optreden.
Diegenen die het leuk lijkt om
alleen of in een groepje te dansen,
worden uitgenodigd om eens te
komen kijken wat de leden van
Madrukro allemaal doen. Tijdens de
demonstratie is er ook genoeg tijd
om het zelf te proberen en mee te
doen.

Iedereen van vijf jaar of ouder
mag tot en met december gratis
met Madrukro mee doen. Pas vanaf
1 januari 2011 wordt er contributie
betaald. De lessen zijn op zaterdagmiddag in de gymzaal in Kronenberg.
Voor meer informatie bel Mirielle
Pekx, 077 467 36 30.

Kringkampioenschappen
voor paarden en pony’s in
Lottum
Op zondag 19 september vinden
de jaarlijkse kringkampioenschappen voor paarden en pony’s plaats
in Lottum. Aan de Stokterweg,
rondom rijhal Hoogveld, strijden
ongeveer 500 combinaties in de
dressuur- en springsport, om de

hoogste eer van de kring NoordLimburg. De wedstrijden beginnen
om 09.00 uur. In de loop van de
middag zullen alle kringkampioenen
in de verschillende klassen bekend
worden. Entree en parkeren is op
deze dag gratis.

Mountainbikers begonnen
aan tocht voor Duchenne
De mountainbikers van de Duchenne Heroes 2010 zijn zaterdagmiddag vertrokken voor hun sponsortocht vanuit het Luxemburgse Wiltz
naar Nijmegen. De deelnemende teams halen met hun tocht geld op
voor onderzoek naar de spierziekte van Duchenne. Zaterdag 18 september worden de rijders verwacht in Nijmegen.
Vanuit onze gemeente doen twee
teams mee aan de race. Team PR
bestaat uit Peter Alards en René van
Helden en Let’s Ride for Duchenne
wordt gevormd door Ron Cox, Micky
Verhaeg en Bart van de Laar. Om mee

te mogen doen, hebben beide teams
via allerlei sponsoracties tienduizenden euro’s opgehaald voor het goede
doel.
Beide teams zijn live te volgen via
de website www.duchenneheroes.nl

Nederlandse
Kampioenschappen
pony’s in Kootwijk
Afgelopen zaterdag werd in Kootwijk de Hippiade voor afdelingsdressuur voor pony’s gehouden. Hierbij was er succes voor de ponyclubs St.
Joris uit Meterik en Rijdt met Beleid uit Meerlo.

Het zestal van Rijdt met Beleid uit Meerlo
Het zestal klasse CDE-Licht van
Rijdt met Beleid uit Meerlo heeft
tijdens de Hippiade in Kootwijk de
kampioenstitel binnengehaald. Het
kampioenszestal bestaat uit Natascha
Poels, Monique van Leendert, Myrthe
Veldink, Tamara Derckx, Lotte List,
Fenna Rijs en Fieke Vorstermans.
Het zestal wordt geleid door de
oudste commandant in Nederland: Jan
Custers.

Het viertal van ponyclub St. Joris
uit Meterik is op de Nederlandse
Kampioenschappen voor viertallen
klasse CDE-Licht in Kootwijk reservekampioen geworden. Het viertal bestaat
uit de amazones: Britt Kleuskens, Robin
Hagens, Lian Vermeer en Lizan Verbong
(reserves Judith Smedts en Ruuth
Lucassen) en wordt begeleid door commandant Anouk Kleuskens en instructeur Jos van de Goor.

Vereniging de Peelrunners

Start nieuwe instapgroep
Over twee weken start Lopersgroep de Peelrunners met een nieuwe instapgroep. Lopersgroep de Peelrunners
biedt mensen de mogelijkheid om op een verantwoorde manier en in eigen tempo aan hun conditie te werken.
Mensen die deelnemen in de instapgroep kunnen vier weken als proef bij de Peelrunners meetrainen.
Het aantal hardlopers, individueel
en in groepsverband, is de laatste tien
jaar sterk toegenomen. Er zijn veel
mensen die om allerlei redenen
regelmatig over een bepaalde afstand
hardlopen. Deze vorm van sporten
verbetert de conditie waardoor
mensen zich prettiger en vitaler
voelen en spanningen en stress
worden verminderd.
Het doel van de trainingen bij
Lopersgroep de Peelrunners is dat iedereen met plezier eraan deelneemt,
ongeacht het niveau. De opbouw van
de trainingen is verantwoord en stapsgewijs. Ook diegenen die interesse
hebben om mee te trainen maar nog
niet in staat zijn om lange afstanden
te lopen, kunnen deelnemen aan
de trainingen. Een trainer zal deze
mensen persoonlijk begeleiden totdat
ze wel in staat zijn om over een lange
afstand te hardlopen.
Op dinsdag- en donderdagavond
en op zaterdagochtend en zaterdagmiddag vinden in de Kasteelse Bossen
de trainingen plaats. Tijdens deze
trainingen kunnen de deelnemers
onder begeleiding van ervaren en
gediplomeerde trainers hun conditie
verbeteren. Deelname in clubverband

en onder begeleiding biedt een aantal
voordelen ten opzichte van alleen trainen. De motivatie om te gaan trainen
is vaak groter in groepsverband en de
trainers verbeteren de looptechniek.
Men wordt eerder gecorrigeerd bij te
hard lopen, een verkeerde houding
enzovoort. De kans op blessures is
daardoor minder.
Een training bij de Peelrunners is
systematisch opgebouwd. Eerst een
rondje opwarmen door de bossen,
daarna basisoefeningen doen om de
spieren los te maken, gevolgd door

de loopscholing. Dit zijn oefeningen
om de looptechniek te verbeteren.
Vervolgens vindt de intervaltraining
plaats. Het doel van deze intervaltraining is de spieren en het hart in
een wisselende belasting te trainen.
Hierdoor wordt de basisconditie en de
belastbaarheid verbeterd en wordt er
een basis gelegd om aan een trimloop
mee te doen van 5 kilometer en in
een later stadium misschien wel de
Venloop of een hele marathon.
Nadere informatie is te vinden op
www.peelrunners.nl
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Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

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

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

Broekhuizen
Pompoenfeest

zo 19 september
Organisatie: De Vrije Akker
Locatie: Laagheide, een zijweg van
de Witveldweg tussen
Grubbenvorst en Horst

Broekhuizenvorst

Vlooienmarkt Zij aan Zij
zo 19 september
Organisatie: Zij aan Zij
Locatie: café zaal ’t Dörp

Griendtsveen
Kermis Griendtsveen

Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur

za 18 t/m ma 20 september
Locatie: centrum Griendtsveen

Grubbenvorst

za 18 t/m wo 22 september
Locatie: centrum Horst

Concert Ensemble Agimont

zondag

za 18 en zo 19 september
Organisatie: Ensemble Agimont
Locatie: Parkhotel Horst

Broekhuizen

Kermis Horst

Kronenberg
Umme’s Summer
Beachparty

zondag

Lottum

zaterdag

zaterdag

Heilige mis

19.15

19.00

Griendtsveen
Heilige mis

zondag

zo 19 september
Org: pony en ruiterclub Lottum
Locatie: rijhal Hoogveld

Horst (Lambertus)

Melderslo

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

zo 19 september
Organisatie: Museum De Locht
Locatie: Museum De Locht

woensdag
donderdag
vrijdag

Oldtimer autoshow

09.45

Heilige mis

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

09.30

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Horst (Norbertus)

Sevenum

Walhalla 40 jaar Jubileum
vr 17 t/m zo 19 september
Organisatie: OJC Walhalla
Locatie: OJC Walhalla

zaterdag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis

19.00
08.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

10.30
09.00

Lottum
Meerlo
zondag
donderdag

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
1990 | 2010

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Al sinds 1990 leveren wij maatwerk keukens, (schuifdeur) kasten,
keukenrenovatie, winkel- en kantoor inrichtingen.
Neem voor informatie of een vrijblijvende offerte contact met ons op.

Zwarte Plakweg 9 America | 077 464 1844 | www.tcinterieurbouw.nl

donderdag
vrijdag

Tienray
.FFSJOGPSNBUJF LJKLPQ

Verloskundige zorg

112

10.00

Hegelsom

(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

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

Heilige mis

Kringkampioenschappen

Venlo

Spoedgevallendienst
17 t/m 23 september
Tandarts Voncken
Mgr. Joostenstraat 29, Grubbenvorst
T 077 327 00 97

Heilige mis

10.00

Broekhuizenvorst

zondag

Huisartsenpost

Tandarts

Heilige mis

Grubbenvorst

vr 17 september
Organisatie: café Ummenthun
Locatie: café Ummenthun

Stringkings

vr 17 september
Organisatie: Café ’t Stammineke
Locatie: Café ’t Stammineke

America

zondag

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

AGENDA

Kerkdiensten

Horst

XXXFSJDBUVJOFOOM

zaterdag
woensdag

Rehoboth
7PPSVXDPNQMFUFUVJO

zondag

0OUXFSQFOWBOUVJOFO

#FQMBOUJOH

0OEFSIPVEWBOUVJOFO

(SPOEXFSL

 4JFS CFTUSBUJOH

#FSFHFOJOH

.FUTFMXFSL

/BUVVSTUFFOXFSLFO

maandag
woensdag

De tijden die hier zijn afgedrukt zijn

Brand, ongeval of misdrijf

standaardtijden. Voor afwijkende tijden
van kerkdiensten verwijzen wij u naar

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

de desbetreffende parochie.
+BDPC1PFMTXFH]3#"NFSJDB]UFMPG]JOGP!FSJDBUVJOFOOM

24

nieuws

16
09

De MA-Run voor veel deelnemers
de mooiste dag van het jaar
Komende zaterdag wordt voor de 24e keer de Maria Auxiliatrix Run (MA-Run) verreden. Een toertocht van
honderden motoren met zijspan voor mensen met een beperking. De toertocht bestaat uit een ochtend- en
middaggedeelte waarbij tweemaal veertig kilometer wordt afgelegd. Voor de middag wordt gereden ten zuiden
van Venlo en na de middag ten noorden van ‘de stad’. De middagpauze wordt gehouden bij Flora Holland in
Grubbenvorst. Na de pauze trekt de karavaan door de regio Horst aan de Maas. De start van de MA-Run is op het
terrein van Zorggroep Noord-Limburg (ZGNL) in Venlo om 10.30 uur.

Een dag eerder, op vrijdagavond
is er in de grote feesttent op het
terrein al van alles te beleven. Er is
een optreden van Tutti Frutti en een
playbackwedstrijd. De avond wordt
afgesloten met een optreden van The
Sheltons.

De vlag uit voor de
MA-toertocht

De Ma-Run dendert zaterdag weer door de straten van Horst aan de Maas
Enkele honderden motoren met
zijspan willen er komende zaterdag
weer een feest van maken. Volgens
MA-Run secretaris Pedro Houben is
de run ook bijzonder. “Je kunt je niet

voorstellen hoe de passagiers in de
zijspan genieten. Sommige passagiers
slapen dagen van tevoren al slecht
omdat ze weten dat de MA-Run er
weer aan zit te komen, zo spannend

lakeside.nl

vinden ze dat. Vaak worden de
passagiers pas heel laat op de hoogte
gebracht van het feit dat ze mee
mogen om stress te voorkomen”,
zegt de vrijwilliger.

Maar de grote dag is toch de
zaterdag. Vanaf 10.30 uur rijdt de stoet
door de straten van Tegelen, Steyl,
Belfeld, Reuver, Ronkenstein, weer
naar Belfeld, Tegelen, Venlo en Blerick.
In de veilinghallen van Flora Holland
is de middagstop met broodjes,
soep, muziek en entertainment voor
de rijders, verzorgers, begeleiders
en bijrijders. Om 15.00 uur zet de
Ma-Run zich in beweging richting de
Maasdorpen. De doorkomsttijden en
route is als volgt:
Grubbenvorst 15.10 uur:
Raaieind, Venloseweg, Markt,
Lottumseweg.
Lottum 15.20 uur:
Grubbenvorsterweg, Hoofdstraat,
Markt, Broekhuizerweg.
Broekhuizen 15.25 uur:
Lottumseweg, Hoogstraat.
Broekhuizenvorst 15.30 uur:
Broekhuizerweg, kerk.

Swolgen 15.40 uur:
Mgr. Aertsstraat, Molenstraat.
Tienray 15.45 uur:
Swolgenseweg, Spoorstraat.
Horst 16.00 uur:
Tienrayseweg, Venrayseweg, Jacob
Merlostraat, Herstraat, Gasthuisstraat,
Stationsstraat.
Sevenum 16.15 uur:
Horsterweg, Donckstraat, Molenstraat,
Peperstraat, Staarterstraat, Den Eigen,
Raadhuisstraat, Kerkstraat,
Steinhagenstraat, Venloseweg.
Via Blerick wordt de route vervolgd
naar het MA-terrein ZGNL in Venlo
waar de tocht om 17.00 uur aankomt
en het avondprogramma begint.
Dit avondprogramma bestaat uit
de finale van de playbackshow en
optredens van Biestig Good, The Blues
Brothers, Thei & Marij, Drums & Roses,
Damazoë, met als afsluiter Plork en de
Aannemers.
Voorzitter van de MA-Run Hans
van den Brandt uit Grubbenvorst hoopt
dat veel mensen langs de route staan
om de MA-Runners toe te zwaaien.
“Het zou mooi zijn als er ook muziekkapellen langs de route staan en
versieringen zijn aangebracht. Ik kan
je garanderen dat dit voor de motorrijders met hun passagiers de mooiste
dag van het jaar wordt”, aldus Van den
Brandt. Zie ook www.ma-run.nl

exc lusief !

shoeby.nl

Shoeby
& LAKe SIDe
vIeren feeSt

uitnodiging voor
fashionable feestje
Op woensdag 15 september heropent Shoeby in Horst
aan de Maas. De winkel is verbouwd en we vieren de
toevoeging van Lake Side in hetzelfde pand. Van woensdag
15 t/m zaterdag 18 september ontvang je 20% korting* op
de hele collectie van Shoeby en Lake Side!
see you at shoeby & Lake side!
Twee fashion stores onder één dak.
Voor dames, heren en kids!

steenstraat 8-10,
horst aan de Maas

*Geldig op de gehele collectie van Shoeby en Lake Side Horst a/d Maas
(m.u.v. reeds afgeprijsde artikelen) en uitsluitend op vertoon van een
Savers Card / Reward Card. Nog geen Reward Card? Vraag ernaar in de winkel!
Infolijn (073) 511 80 19.

