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Nominatie OLS werelderfgoedlijst
Afgelopen vrijdagmiddag bracht minister Maxime
Verhagen een bezoek aan het OLS-terrein van schutterij
St. Jan uit Grubbenvorst. De minister wil het OudLimburgs Schuttersfeest (OLS) dit jaar nog nomineren
voor een plek op de werelderfgoedlijst van Unesco,
een organisatie van de Verenigde Naties.

De Belg Jos Michels, president
van de OLS-federatie was ook
aanwezig op het OLS-terrein aan de
Kromboschweg. De Belgen wilden
in 2008 het OLS al op de werelderfgoedlijst plaatsen maar wilden dit
gezamenlijk met Nederland doen.
Als het aan minister Verhagen ligt,
wordt het verdrag voor de gezamenlijke nominatie van de beide
Limburgen nog deze zomer geratificeerd. “Met de ondertekening
kunnen ook culturele evenementen
op de lijst van de werelderfgoedlijst komen. Ik weet dat er ook
in het kabinet brede steun is om
de nominatie definitief te maken.
Vergeet niet dat het OLS al meer
dan honderd jaar plaatsvindt. Onze
kinderen en kleinkinderen moeten
in de toekomst ook kunnen genieten
van het grootste cultuurhistorische
evenement van beide Limburgen,”
aldus Verhagen.

We kunne net zoë
good plat praote
De skybox naast het OLS-terrein

De minister begon zijn toespraak
in het Nederlands maar stapte vrij
snel over op het Limburgs dialect

waardoor de bijeenkomst een
informeel karakter kreeg.
Na afloop van de bijeenkomst nam
de minister alle tijd om een praatje
te maken met leden van de schutterij. Hij beloofde onder voorbehoud
een kijkje te komen nemen op OLS.
Intussen is het OLS-terrein
helemaal afgesloten voor mensen
die er niets te zoeken hebben.
Volgens stuurgroepvoorzitter
Servaas Huys ligt de organisatie
goed op schema. Een week voor
de OLS-optocht wordt begonnen
met de aanleg van een loopbrug
over het spoor. Intussen zitten
inventieve Grubbenvorstenaren
ook niet stil.

De skybox
doet zijn intrede
Om de vorderingen
op het OLS-terrein van nabij te
kunnen volgen, hebben enkele
inwoners een heuse OLS-skybox
geplaatst op een plek langs de
spoorlijn. De ludieke actie slaat
goed aan want nieuwsgierige
toeristen en andere voorbijgangers
kunnen de verleiding niet weer-

staan om een kijkje te nemen vanaf
de stellage. De skybox ligt bij de
spoorwegovergang Kloosterstraat/
Californischeweg en is vrij
toegankelijk.
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Kindcentra Horst
aan de Maas volgend
jaar van start
Vanaf volgend schooljaar moeten er in een aantal kernen van de gemeente Horst aan de Maas zogenaamde
kindcentra zijn opgericht. Kinderopvang en basisonderwijs moet in de centra worden gecombineerd.
De kindcentra zijn een
samenwerking van onder andere
basisschoolstichting Dynamiek en
de kinderopvang van ‘t Nest uit
Grubbenvorst. Deze partijen hebben
aangegeven dat ze over twee jaar
samengaan. Volgens Jan Jenneskens,

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

Postadres
Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 56
F 077 396 13 55
E info@hallohorstaandemaas.nl

lid van het college van bestuur
van Dynamiek, is het de bedoeling
dat in de kindcentra kinderen van
0 tot 13 jaar de hele dag terecht
kunnen voor onderwijs en opvang.
Hierdoor moeten kinderopvang,
peuterspeelzaal en basisschool meer
worden samengevoegd. “We gaan
kijken of we op de huidige locaties
de kindcentra kunnen oprichten.
Bij voorkeur gebeurt dat op de
basisscholen van Horst aan de Maas,
maar bijvoorbeeld in Melderslo wordt
het kindcentrum verspreid over de
basisschool en MFC De Zwingel, dat
maar een stuk verderop ligt.”

De zorg voor kinderen
is op een centrale
plek geregeld
De afgelopen twee jaar draaide
er in onder andere Hegelsom al een
pilot met een kindcentrum. Die pilot
is Dynamiek goed bevallen. “Ouders
kunnen hun werk en zorg voor de

kinderen prima combineren. De hele
zorg voor de kinderen is op een
centrale plek geregeld en de kinderen
krijgen niet op een dag te maken met
tien verschillende mensen.” Daarmee
is het volgens de bestuurder van
Dynamiek een passend antwoord op
de dreigende krimp in de gemeente.
“Omdat ouders hun werk en zorg voor
de kinderen kunnen combineren, blijft
het aantrekkelijk om in Horst aan de
Maas te blijven wonen.”
Dynamiek wil komend schooljaar
in America, Griendtsveen, Horst,
Lottum, Melderslo en Swolgen al
starten met een kindcentrum. Het
is de bedoeling dat in de komende
jaren ook de andere kernen van de
gemeente aan bod komen, maar
Jenneskens wil daar nog geen
deadline voor geven. “We gaan snel
per kern bekijken wanneer er kan
worden gestart met het kindcentrum.”
Voor de kleine kernen is het
kindcentrum niet altijd kostendekkend,
maar dat wordt gecompenseerd door
de grotere kernen.

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

T 06 41 38 96 23
Jolanda Poels
T 077 396 13 56
Lei Spreeuwenberg
T 06 20 11 92 83
Michelle van Kempen
T 06 20 04 07 25
Inge Jacobs
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Webredactie
Marly Clabbers
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Advertentie
T 077 396 13 56
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GEZOND AFSLANKEN
MET POWERSLIM
WAAROM HET DEZE KEER
WEL LUKT:
• Intensieve persoonlijke
begeleiding
• Snel en doeltreffend 6 tot 9 kg
gewichtsverlies in 1 maand
• Duurzaam behoud van je gewicht
• Geen hongergevoel
• Medisch onderbouwd
• Behoud van spiermassa
• Gemakkelijk en comfortabel

vloerreiniging
en

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

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

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.

De Horstenaar Niels Hoebers is
onlangs cum laude geslaagd aan de
Design Academy van Eindhoven.
Als afstudeerproject ontwierp hij een
animatiemeubel om stop-motion
animatie te maken. Stop-motion
animatie is een filmtechniek waarbij een voorwerp in een bepaalde
houding neergezet wordt en waarvan

een foto wordt gemaakt. Vervolgens
wordt de houding van het voorwerp
een fractie veranderd en wordt er
opnieuw een foto gemaakt. Dit wordt
steeds herhaald tot alle foto’s achter
elkaar een filmpje vormen. Zijn tweede project was een video, genaamd
Walter, dat hij met dit ontworpen
meubel maakte.

7.000 euro voor
Omroep Reindonk

Venloseweg 104, Horst
Tel. (077) 464 20 42

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
Frank Erren
T 077 396 13 56
E frank@hallohorstaandemaas.nl

Niels Hoebers
studeert cum laude af
aan Design Academy

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

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

Streekomroep Reindonk heeft een waardecheque van 7.000 euro
ontvangen. De cheque werd uitgereikt door de voorzitter, Harm
Leenders, van de organisatie Ronde Tafel 160 Venray-Horst.
Ronde Tafel 160 Venray-Horst
is een organisatie die zich mede
inzet voor goede doelen. Elk jaar
wordt er een amusementsavond
georganiseerd, waarbij men geld
inzamelt. De opbrengsten van deze
avond worden besteedt aan goede
doelen.

Omroep Reindonk zal met de
cheque nieuwe apparatuur kopen,
met als doel de kwaliteit van de
uitzendingen te verbeteren. Naast de
bijdrage voor de omroep ging er ook
750 euro naar het project Wiedeweg
’t Schonst voor het gelijknamige
boek van Jan ván Teng.

Vergadering dorpsraad Tienray
De dorpsraad van Tienray
vergadert op donderdag 17 juni aanstaande om 20.00 uur in de vergader-

ruimte van Dienstencentrum Zonnehof
te Tienray. Voor meer informatie kijk
op www.dorpsraadtienray.nl.

Gezamenlijke collectes
Melderslo succes
Bij de gezamenlijke collectes
in Melderslo hebben de vrijwilligers ruim zesduizend euro opgehaald. Tijdens de collecte gingen
collectanten langs de deuren om
geld op te halen voor meerdere
goede doelen tegelijk. Donateurs

konden zelf aangeven voor welk
goed doel het geld bestemd
was, zoals de Hartstichting, KWF
Kankerbestrijding en het Astmafonds.
In totaal is 6.322,50 euro opgehaald.
Dat is bijna duizend euro meer dan
vorig jaar.
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PVV wint verkiezingen
leerlingen Dendron
Als het aan de scholieren van het Dendron College lag, zou de PVV de grote winnaar van de verkiezingen zijn.
Tijdens de scholierenverkiezingen kwam de SP op de tweede plaats, op de voet gevolgd door de VVD.

HENK AARTS
Beleef de barbecue!

Vaderdag...
... barbecue!
vanaf

€ 7,45 p.p.

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

Geen makelaarskosten en direct zekerheid.

Tel. 06 55 12 69 96

Uitslag
scholierenverkiezing
Dendron College

25%

20%

15%

10%

Piratenpartij

Trots op
Nederland

SGP

Partij voor
de Dieren

D66

ChristenUnie

GroenLinks

PVV

0%

VVD

5%

Vervolg burgerinitiatief succesvol
Onder de leus Gezondheid Eerst heeft het burgerinitiatief van vereniging Behoud de Parel uit
Grubbenvorst al meer dan 260 stemmen binnengehaald. Bij de start van het burgerinitiatief in het
centrum van Grubbenvorst plaatsten 135 mensen hun handtekening. Inmiddels hebben ook 130 mensen
op de website van Behoud de Parel hun handtekening geplaatst.
De ondertekenaars maakten
daarmee hun weerstand tegen
de komst en uitbreiding van
de zogenaamde megastallen
in Horst aan de Maas duidelijk.

woningen en landbouwgrond
voor directe aankoop.

30%

SP

Vanaf de derde klas werden
de leerlingen per klas opgeroepen
om in de mediatheek hun stem
uit te brengen. Dinsdag om 18.00
uur was de uitslag bekend. De PVV
ontving van de leerlingen 27,8% van
de stemmen en was daarmee de
grote winnaar van de verkiezingen

in %

PvdA

Bij de scholierenverkiezingen wordt
altijd veel extremer
gestemd

deze verkiezingen worden als een
verwachting van echte verkiezingen
beschouwd, maar dan in een
extremer beeld.”
In vergelijking met de rest van de
provincie stemt het Dendron College
in dezelfde lijn. Provinciaal ontving de
PVV 27,4% van de stemmen. Landelijk
gezien zat het Dendron College wel
hoog, hierbij kreeg de PVV 19,1%
van de stemmen.

op het Dendron College. SP volgde
als tweede met 15,74% van de
stemmen. Het is dus opvallend dat
een groot deel van de Dendronleerlingen extreem rechts stemt,
terwijl het andere grote deel extreem
links stemt. Volgens organisator Theo
Linssen was dit te verwachten. “Bij de
scholierenverkiezingen wordt altijd
veel extremer gestemd dan bij de
echte verkiezingen. De uitslagen van

CDA

Het Instituut voor Publiek en
Politiek organiseerde voorafgaand
aan de echte verkiezingen
voor de 18e keer de landelijke
scholierenverkiezingen.
Van maandag 7 juni 8.00 uur tot
dinsdag 8 juni 16.00 uur mochten
de leerlingen op school digitaal hun
stem uitbrengen op de deelnemende
partijen. Ook dit jaar werd op het
Dendron College in Horst, door de
sectie maatschappijwetenschappen,
de leerlingenraad en de mediatheek,
de scholierenverkiezingen
georganiseerd.

Te koop gevraagd

Zolang een landelijk onderzoek
naar de gezondheidsrisico´s van
de Intensieve Veehouderij nog
niet afgerond is, vraagt Behoud de
Parel aan de gemeenteraad van

Horst aan de Maas te
besluiten om te stoppen met
de realisering van nieuwe
bedrijven of uitbreiding van al
bestaande bedrijven.

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

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

Meer dan alleen schadeherstel...
Stationsstraat 82 Horst Tel. (077) 398 20 19 www.asnoordlimburg.nl
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Het Loopcentrum wil uitbreiden Sociaal meldpunt voor
Wandel- en hardloopspeciaalzaak Het Loopcentrum wil de capaciteit van de winkel gaan verdubbelen. Het
bedrijf aan de Stationsstraat in Hegelsom heeft op dit moment al een oppervlak van 800 vierkante meter, maar
verwacht voor de komende jaren nog een flinke groei.
Het Loopcentrum is gespecialiseerd in het adviseren van
hardlopers en wandelaars over
passend schoeisel om hun sport
te beoefenen. Het bedrijf heeft
daarvoor zelfs een fysiotherapeut
en een podotherapeut in dienst en
werkt veel samen met sportartsen.
Volgens eigenaar Berend Keij is Het
Loopcentrum de afgelopen jaren flink
gegroeid. “Drie jaar geleden hadden
we nog maar een paar adviseurs,
maar inmiddels hebben we al onze
achttiende adviseur aangenomen.
We hebben een landelijke dekking
op de markt voor wandelaars en ook
steeds meer hardlopers uit onder

andere Utrecht en Amersfoort weten
ons te vinden.”
Keij verwacht dat de toestroom
van sporters de komende tijd alleen
nog maar toe zal nemen. Het bedrijf
is al de grootste speciaalzaak op
het gebied van wandel- en hardloopschoenen van Nederland, maar
onder andere door het aanboren
van de Duitse en Belgische markt,
denkt Berend Keij dat zijn bedrijf
nog verder zal groeien. Om die groei
het hoofd te kunnen bieden, wil
hij het woonhuis naast de huidige
winkel slopen en een nieuwe winkel
ernaast bouwen. Daarmee moeten
er twee afzonderlijke winkels voor

wandel- en hardloopschoenen
ontstaan.
“De groei is niet te stoppen”,
aldus Berend Keij. “Ik denk dat
we over een aantal jaar al 25 tot
30 werknemers hebben.” Het
Loopcentrum steekt veel energie in
de nieuwe adviseurs. “Veel sportartsen verwijzen patiënten naar
ons door. Dat betekent dat we
kwaliteit moeten leveren en
ook een objectief advies voor de
juiste schoen moeten geven.
Daarom steken we ruim 200 uur
in de opleiding van nieuwe
adviseurs, zodat ze een goed advies
kunnen geven.”

AFSCHEIDSRECEPTIE
JAN NABBEN,
MUNCKHOF GROEP

ondernemers

De CDA-fractie van de gemeenteraad van Horst aan de Maas wil dat
er een centraal punt komt waar ondernemers terecht kunnen als ze in
nood raken. Het college gaat nu onderzoeken of zo’n sociaal meldpunt
nodig en haalbaar is.
Volgens CDA-raadslid Henk Weijs
zijn veel ondernemers van huis uit
gewend om hun eigen boontjes te
doppen en zijn ze niet snel geneigd
om bij instanties aan de bel te trekken als ze in financiële problemen
komen. Weijs is bang dat zeker in
deze economisch slechte tijden er
een groot aantal ondernemers in een
sociaal isolement terechtkomt. Uit
gesprekken met betrokken organisaties zou blijken dat er wel degelijk
behoefte is aan een centrale plek

waar ondernemers in nood terecht
kunnen. Het sociaal meldpunt moet
worden opgericht in samenwerking
met bestaande belangenorganisaties
voor ondernemers zoals MKB, LLTB en
LWV en de gemeente. In de motie die
het CDA tijdens de raadsvergadering
van dinsdag indiende, stelde het CDA
voor om het meldpunt regionaal in
te stellen, maar andere partijen en
wethouder Op de Laak zagen een
gemeenteoverstijgend initiatief
niet zitten.

Musical Renée van
Wegberg wint publieksprijs

Jan Nabben heeft na ruim 20 jaar leiding te hebben gegeven aan de
Munckhof Groep, besloten het stokje over te dragen aan het directieteam,
onder leiding van zijn opvolger Tom Roefs.

UITNODIGING

Afgelopen maandag werden in Hilversum tijdens het elfde Musical
Awards Gala de belangrijkste musicalprijzen uitgereikt. Tijdens dit gala
won de musical, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat,
waarin Renée van Wegberg uit Horst een hoofdrol speelt, de ANWB
publieksprijs voor de beste grote musical.

Graag nodigen wij u uit voor de receptie en het afscheidsfeest op
vrijdag 18 juni 2010 in Evenementenhal ‘De Mèrthal’, Gasthuisstraat 30 te Horst.
De receptie vindt plaats van 18.30 - 21.00 uur. Aansluitend start om 21.00 uur het feestprogramma.
U bent van harte welkom om Jan persoonlijk uw gelukwensen over te brengen.
Met vriendelijke groet,
Tom Roefs

Algemeen Directeur

Cadeautip

Jan Nabben stelt het zeer op prijs om in plaats van eventuele cadeaus donaties te mogen ontvangen
welke bestemd zijn voor de Stichting Activa, Stichting Disco ’t Trefpunt en Stichting Vrienden van de
Zorggroep. U kunt uw eventuele donatie afgeven tijdens de receptie of overmaken naar
Rabobank 13.29.09.170 t.n.v. Munckhof Groep, o.v.v. Afscheid Jan Nabben.

Ons bereikte het droeve bericht van het overlijden van onze oud
voorzitter en bestuurslid van VVN afdeling Peel- en Maasdorpen

Jack Craenmehr

Zoekt u goederen of diensten?
-DQ1DEEHQDGYHUWHQWLH+DOOR[LQGG

In HALLO Horst aan de Maas is
het mogelijk om uw zoekertje te
plaatsen.



Vul de onderstaande bon in en lever
deze uiterlijk maandag in bij HALLO
Horst aan de Maas, Handelstraat 17 te
Horst en na betaling zullen wij voor een

Naam:

Adres:

PC + woonplaats:

E-mail:

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

+ € 1,00
+ € 1,00
+ € 1,00
+ € 1,00

Vermeld altijd duidelijk de plaatsingsdatum.
Zoekertjes worden na ontvangst van betaling in behandeling genomen.

Wij wensen Mientje, kinderen, kleinkinderen en verdere familie
veel sterkte in deze moeilijke dagen.

Bestuur en leden van Veilig Verkeer Nederland,
afdeling Peel- en Maasdorpen.

€ 4,50

Plaats hier uw zoekertje

Jack was ruim 19 jaar actief binnen onze vereniging, eerst als
voorzitter en later als vice-voorzitter en bestuurslid.
Wij zijn Jack veel dank verschuldigd voor zijn tomeloze inzet
voor de verkeersveiligheid.

Plaatsingsdatum:

=€

Te koop: KOGA damesfiets, zgan
27 versnellingen, 4,5 jaar oud, € 500,Tel. 06 - 10 07 68 68

Te koop: Pioenrozen en zonnebloemen
à € 2,00 per bos. Fam. Klomp, Nieuwepeeldijk 35 America. Tel. 464 13 80.

Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06- 22 67 65 05

Gevraagd: rozenoculeerders (m/v) en
binders (m/v) vanaf +/- 10 juni.
Leeftijd vanaf 14 jaar. Mts Seuren.
Voor meer info bel 0646210313.

Alle Potten, Betonbeelden en cadeau
artikelen 50% KORTING
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat
41, Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Ontdek TerugBlik.
Ruim 5.000 titels 2e hands boeken!
Veemarkt 7A Horst. www.terugblik.net

TE KOOP: HEERLIJKE VERSE ASPERGES
uit de volle grond! Mts Verhaeg
Kranestraat 38 Horst Tel 077 3986590
Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
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Rabobank fietst tegen kanker
Zaterdag 29 mei vertrokken zeven medewerkers en negen relaties van Rabobank Maashorst naar Frankrijk
om deel te nemen aan de Alpe D’HuZes. Zij hebben op 3 juni meerdere keren de Alpe d’Huez beklommen met als
doel de strijd tegen kanker. Met de beklimming wordt sponsorgeld verdiend wat allemaal ten goede komt aan de
KWF Kankerbestrijding.

De deelnemers aan de Alpe d’HuZes worden gehuldigd op het kantoor van Rabobank Maashorst

We vroegen ons af
waar we aan
begonnen waren
Het eerste deel van de week was
voornamelijk om te acclimatiseren.
De temperatuur- en luchtdrukverschillen waren groot. Het verschil tussen
het begin en het eind van de klim
was namelijk 1.100 meter. De helft
van het team beklom in die eerste
week de bekende berg uit de Tour
de France voor het eerst. ”Iedereen
deelde haar of zijn ervaringen met
elkaar, over hoe ze de klim vonden.”
Op 3 juni stonden de deelnemers
om kwart voor vijf ’s morgens klaar

voor de klim van 11,2 kilometer. Het
team van Rabobank Maashorst was
op tijd aanwezig en stond daarom
tijdens het startsein redelijk vooraan.
De klim was zwaar en vermoeiend.
Zo ook voor wielrenner en medewerker van Rabobank Maashorst Peter
Gommans. ”De eerste stukken waren
zwaar. Hier zaten de steilste stukken
bij. Maar het is geweldig hoe het
publiek je aanmoedigt en je als
het ware de berg op schreeuwt.
In twee bochten werd ook muziek
gespeeld, waardoor een leuke sfeer
gecreëerd werd.”
Er waren tijdens de klim zo’n
7.000 toeschouwers aanwezig, die
stuk voor stuk op een of andere
manier te maken hebben gehad met
kanker. Ook onder de renners waren
veel mensen op een bepaalde manier
verbonden met kanker. Iedereen
was er dus voor hetzelfde doel. ”Die
samenhorigheid, dat iedereen voor
hetzelfde doel strijdt, voel je. Dat is
geweldig!”

Het publiek schreeuwt
je de berg op
Het was tijdens de klim van groot
belang dat de renners genoeg aten.

Per beklimming verbrandden ze
namelijk zo’n 2.000 calorieën. ”Iedere
keer als we de finish bereikt hadden,
werden we in onze chalets opgevangen. Er stonden pasta’s, bananen en
nog allerlei ander eten voor ons klaar.
We werden als een prins behandeld.”
Ook ging er met het team een
verzorger mee. Jan Bouten zorgde
voor fysiotherapie en massages, zodat
er geen blessures ontstonden.
Als de deelnemers weer klaar
waren voor de volgende klim, fietsten
ze weer naar beneden. Er was een
adviessnelheid van 45 km per uur, om
ongelukken te voorkomen. ”Je gaat
gemakkelijk met zo’n 80 km per uur
naar beneden, maar we hielden ons
allemaal netjes aan de adviessnelheid.”

We werden als een
prins behandeld
De 16 deelnemers klommen
met z’n allen 73 keer naar boven en
haalden in totaal meer dan 100.000
euro op voor KWF Kankerbestrijding.
”We hadden iedereen gevraagd om te
sponsoren. Zelfs de kapper, waar we
nu de hele fooienpot als sponsorgeld
van ontvangen” aldus Gommans.

WK voordeel
Knip de bon uit!

HORST • MAASBREE

PROFITEER NU!

-AKTIE

BIJ AANKOOP VAN:

3

dames- of
herenslips

1 Gratis
slip

Zie voorwaarden in de winkel.

Het team van Rabobank
Maashorst verbleef in chalets boven
aan de berg. De eerste keer gingen ze
dus nog met de auto naar boven. Van
de steile stukken die ze toen nog met
de auto beklommen werden de
deelnemers, volgens fietser Peter
Gommans, even stil. Het stijgingspercentage was 9,2% met daarbij stukken
met een percentage van 12%.
”Toen we dit zagen, vroegen we ons
heel even af waar we aan begonnen
waren.”

Actie t/m 30-6-2010

Kerk straat 20a , 5961 GD Horst

Tel. (077) 398 72 50

Horst aan de Maas
werkt aan millenniumdoelen
De thema-avond van de gemeenteraad van Horst aan de Maas stond onlangs in het teken van de millenniumdoelen. Verschillende projecten uit de gemeente kregen de kans om te laten zien wat zij doen om de
millenniumdoelen te bereiken.
De gemeente Horst aan de
Maas is een zogenaamde millenniumgemeente. Dat betekent dat de
gemeente zich inzet voor het behalen van de acht millenniumdoelen
voor 2015. Deze doelen gaan onder
andere over het terugbrengen van
armoede in de wereld en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
Een van de projecten die zich
presenteerden tijdens de thema-

bijeenkomst is Hands Horst aan de
Maas. De naam Hands is een samenvoeging van ’hope and dreams’. Deze
stichting haalt onder de slogan ’Ton
voor Toon’ geld op voor een project in
Zimbabwe van pastoor Toon Janssen
uit Broekhuizenvorst. Die wil in de
Zimbabwaanse plaats Bulawayo een
multifunctioneel centrum oprichten dat
gebruikt wordt voor onder andere
vaccinaties, scholing en emancipatie.

Om het geld op te halen verkoopt
de stichting Hands wijn. De opbrengst van de verkoop gaat naar
het project van Toon Janssen.
De millenniumkrant, die u bij
deze editie van HALLO Horst aan
de Maas vindt, is een uitgave van
stichting Hands. Daarin wordt meer
uitgelegd over wat de gemeente
Horst aan de Maas doet om de millenniumdoelen te bereiken.

het

maashotel

Cuisine de la Meuse

het

maashotel

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

‘genieten aan de Maas’

diep rood en vol, Veerweg
uit Frankrijk,
Spanje en Italië, een rijk assortiment vult onze wijnkaart.
9-11 5872 AE Broekhuizen (Gemeente Horst aan de Maas)
Laat
culinair
verwennen!
telefoon +31 (0)77 463 21 14 telefax
+31 u
(0)77
463 28 67
info@hetmaashotel.nl www.hetmaashotel.nl

Veerweg 9-11 5872 AE Broekhuizen (Gemeente Horst aan de Maas)
telefoon +31 (0)77 463 21 14 telefax +31 (0)77 463 28 67 info@hetmaashotel.nl www.hetmaashotel.nl
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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.

Rabobankvestiging Lottum
per 1 juli dicht

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.

De vestiging van Rabobank Maashorst in Lottum sluit per 1 juli haar deuren. Tot die tijd is de bank nog gewoon
twee dagdelen open, op dinsdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur en op donderdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur.
Na 1 juli kan men voor bankzaken alleen nog in Horst terecht. De pinautomaat, chipknipoplaadpunt en de brievenbus blijven wel in het Rozendorp.

SCOOT SERVICE NEDERLAND

• Verkoop van scootmobielen
• Verhuur van scootmobielen
• Onderhoud aan scootmobielen
Hoebertweg 4a, 5966 ND America • 06-15150505
www.scootservicenederland.nl • john@suncom.nl

AL VOLOP KOOPJES
Graag tot ziens bij:

500 m2 winkelplezier

Doolgaardstraat 8, 5961 TS Horst,
tel. 077-398 56 51
GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR!

Na 1 juli alleen nog maar pinnen, chippen of een brief posten bij de Lottumse vestiging

Hydrofoorgroepen
en alle toebehoren zoals:
n
n
n

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

n
n

sproeiers
kleppen
snelkoppelingen
buizen
slangen

Bezoek ons op het

Leden van de Lottumse KBO
(Katholieke Bond Ouderen) reageren gelaten op het nieuws van de
sluiting. Leo Peters, penningmeester van de Lottumse KBO woont
tegenover het bankfiliaal en had
niet anders verwacht. “Slechts
enkele mensen maken nog gebruik
van de openstelling en daar is zo’n
gebouw te duur voor.
Voor mij persoonlijk is het wel
lastig, want ik stort nog regelmatig
geld in Lottum en daarvoor moet
ik straks naar Horst. Heel jammer,
maar de mensen maken het er in
zekere zin ook zelf naar. Vrijwel
alle boodschappen worden in Horst
gedaan omdat daar alles te krijgen
is. Eenmaal in Horst, is de weg naar
de bank snel gevonden. Maar zo
gaat er wel steeds meer weg uit
Lottum. Als straks onze buurtsuper
Piet Sijbers ermee stopt, hebben

we niks meer,” aldus Peters.
KBO-bestuurslid Ben Opbroek
deelt de mening van Peters.
“Eigenlijk is het een logische stap
van Rabobank Maashorst. We hebben maar heel weinig reacties van
ouderen gekregen, dus zal het wel
niet zo’n probleem zijn.
De verplaatsing van de TNT brievenbus bij de Smetenhof naar een
andere plek in Lottum veroorzaakte
meer ophef dan de sluiting van
de bank. Ik denk dat we weinig
kunnen doen aan de sluiting, ook
al vind ik het niet ideaal,” besluit
Opbroek.
Woordvoerster Marion Peeters
van Rabobank Maashorst laat weten dat de sluiting van de Lottumse
bank niet uit de lucht komt vallen.
“Er werd gewoonweg te weinig
gebruik gemaakt van de locatie in
Lottum. Steeds meer mensen doen

hun bankzaken per computer of per
telefoon. Voor serieuzere bankzaken zou men ook doorverwezen
worden naar ons kantoor in Horst.
We hebben de Lottumse dorpsraad
enige tijd geleden ingelicht over
ons voornemen het filiaal in het
Rozendorp te sluiten. Natuurlijk
vond de dorpsraad het jammer,
maar ze begrepen heel goed waarom we tot sluiting overgaan,” aldus
de woordvoerster van Rabobank
Maashorst.
Na de zomervakantie wordt
ook bekendgemaakt wat er met de
Rabobankvestiging in Grubbenvorst
gaat gebeuren. Het filiaal in
Grubbenvorst wordt verplaatst naar
een ruimte bij winkelcentrum
De Zumpel. Of na de verplaatsing
van het bankfiliaal ook de dienstverlening wordt aangepast kon
Peeters niet zeggen.

Ruiterfestijn in Meerlo
op 12 en 13 juni
www.swartwit.info
swartwit@home.nl

KinderVakantieWerk
Horst
is dringend op zoek naar

leiders en leidsters (vanaf 16 jaar)
die in de KVW-week, 26 t/m 30 juli, een groepje van
± 10 kinderen (5 t/m 11 jaar) willen begeleiden.

Aanmelden? Bel: 06-18202589!
KVW 2010 | 26 t/m 30 juli | www.kvwhorst.nl

Foutste WK-gadget uit Sevenum
Toen de Sevenumse groothandel
in feestartikelen PartyXplosion 150
exemplaren van De Africa Man inkocht, had het bedrijf er vast niet aan
gedacht dat het wel eens echt storm
kon lopen voor dit WK-pak. Het tenue
bestaat uit een broek waarbij als je
hem aantrekt het net lijkt of je bij een
kleine Afrikaanse man op de rug zit.
Deze opvallende verschijning viel ook
op bij de redactie van de populaire
website GeenStijl.nl. Die bestempelde
De Africa Man als de foute WK-gadget
van 2010. Het pak wordt niet zelf door
het bedrijf uit Sevenum verkocht, maar
via het Venlose bedrijf Versierartikelen.
nl. Daar staat de telefoon inmiddels

roodgloeiend, want veel mensen willen het pak graag hebben, ondanks
het racistische bijsmaakje dat aan het
pak hangt. PartyXplosion wilde geen
commentaar geven over de ophef die
is ontstaan over het pak. Volgens een
woordvoerder van Versierartikelen.nl zit
er echter niets racistisch achter het pak.
Hij zegt in Dagblad de Limburger dan
ook nauwelijks boze reacties te krijgen.
Op vrijdagmiddag om 16.00 uur
sluit overigens de inschrijving voor
de HALLO WK2010 Poule. Tot die tijd
kunnen voetbalkenners en -leken nog
gratis voorspellen wat de uitslagen van
de WK-wedstrijden worden en daardoor
meedingen naar fantastische prijzen.

10
06

nieuws 07

Weduwe krijgt eerste exemplaar van
boek Jan ván Teng
In het exacte middelpunt van de gemeente Horst aan de Maas werd zondag het eerste exemplaar van het boek
Wiedeweg ‘t Schonst overhandigd. De gedichten in het boek zijn geschreven door Jan Verheijen. Onder het
pseudoniem Jan ván Teng schreef hij jarenlang gedichten in het Horster dialect.
Het boek is een initiatief van de
redactie van carnavalskrant De Klos.
Veel van de gedichten van Ván Teng
verschenen in de krant van carnavalsvereniging d’n Dreumel uit Horst.
Aan de ene kant is het boek voor de
redactie van De Klos een eerbetoon
aan de in 2008 overleden schrijver,
aan de andere kant doen de redactieleden met het boek een poging om
het Horster dialect te behouden.

Voor de mensen die het Horster dialect nog niet
helemaal onder de knie hebben, hier nog een paar tips
van de meester zelf.
De richtige methode vur Hôrster te liêre
1. Zet ów schrap.
2. Rêchterpoët wát nao veure.
3. Tand nao âchtere, luppe nao vurre.
4. Oonderlup mot nao rêchs trekke.
5. Kiek ni te sleum.
6. En nou ma d’r oët drölle laote
Wie loomp ‘t ok kleenke móg
(Heb compassie mit ów familie en perbeer ‘t iërs ‘ne gas kier án de Schaak)

Het eerste exemplaar van het
boek werd zondag door Klos-redacteur
Ger Gubbels aan Annie, de vrouw van
Jan Verheijen uitgereikt.
Het boek, met onder andere nog
nooit gepubliceerde gedichten van
Jan ván Teng, is voor 7,50 euro te
koop in Horst bij Bruna, Slagerij
Joosten en Het Communicatiehuis.

De boekpresentatie was de
eerste activiteit in het Central Park in
Meterik. In deze ‘tuin vol cultuur’
in het midden van Horst aan de Maas
worden in de komende
maanden allerlei concerten gegeven
en er exposeren kunstenaars uit de
gemeente. De tuin opent 13 juni officieel haar deuren voor publiek.

Ger Gubbels overhandigt het
eerste exemplaar aan Annie Verheijen

Meer nieuws? www.hallohorstaandemaas.nl

vrijdag 2 juli 2010
Voorprogramma Zoemaar
Plaats
Feesttent OLS-terrein, Californischeweg
Grubbenvorst
Deuren open
20.00 uur

Voorverkoopadressen
zie www.ols2010.com

£ 18,50
excl. servicek

osten

Kaarten zijn ook verkrijgbaar via www.ticketexpress.nl
Hoofdsponsoren:

Topsponsoren:
Beeldwerk.tv
AKS Bouw BV

West Plant Group
DCM

Van Enckevort B.V.
Munckhof Groep

Leolux Meubelfabriek B.V.
Venlogistics B.V.

Houben Media Techniek
Nouville Ontwikkeling

Het OLS wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Horst aan de Maas
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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.

Hil Driessen
Koken met
Jan Cremers

Het afgelopen weekend was zomers warm en veel mensen zochten dan
ook een verkoelend plekje in de schaduw op. Zo niet Hil Driessen uit Lottum.
Onze HALLO-verslaggever trof haar aan in de tuin van haar zoon. Ze was net
klaar met schoffelen. Waarom ze in de hitte aan het schoffelen was? “Dat is
simpel, met dit weer legt onkruid gemakkelijk het loodje,” zegt ze overtuigend. Hil Driessen, 54 jaar oud wordt deze week ‘Geplukt’.

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

Salade van
mihoen
met frisse dressing
Benodigdheden: (4 personen)
250 gram mihoen
400 gram kalkoenfilet
1 kleine komkommer
3 lente-/bosuitjes
1 rode paprika
150 gram peultjes
2 eetlepels wokolie of
zonnebloemolie
100 gram veldsla of jong bladsla
2 eetlepels gehakte koriander
(vers of diepvries)
75 gram cashewnoten
1 limoen of citroen
Voor de dressing:
2 eetlepels sojasaus
1 eetlepel sesamolie
½ eetlepel geraspte gemberwortel (of gehakte gembersnippers)
1 eetlepel chilisaus
3 eetlepels rode wijnazijn
1 teentje geperste knoflook
Bereiding:
• Kook de mihoen volgens de
aanwijzing op de verpakking en giet
af. Laat afkoelen;
• Snijd de kalkoenfilet in smalle
reepjes. Halveer de gewassen
komkommer in de lengte en snijd er
smalle boogjes van. Snijd de
bosuitjes in schuine ringetjes en de
paprika zonder zaadjes in blokjes;
• Haal de peultjes af, kook ze 2
minuten, giet ze af en spoel er koud
water over;
• Roerbak de kalkoenreepjes 10 minuten in de hete olie in een wok of
hapjespan;
• Meng de ingrediënten voor de
dressing en schep deze door de
kalkoenfilet, komkommer, bosui,
paprika, peultjes en mihoen;
• Schik het mengsel op de veldsla.
Strooi er koriander over en
cashewnoten die licht geroosterd
zijn in een droge hete koekenpan;
• Leg er partjes limoen of citroen bij.
Tips:
De kalkoenfilet kan worden vervangen
door kipfilet of varkensfricandeau.
Vervang de chilisaus eens door enkele
druppels tabasco.

ook, maar dat doe ik het liefst wanneer
het goed weer is. Daarnaast trek ik er
regelmatig met de fiets op uit en pik zo
nu en dan een terrasje, dat vind ik zalig
en daar geniet ik ontzettend van,” somt
ze zonder veel nadenken op.

Alle gebeurtenissen
geven groei
aan je leven
De in Lottum geboren en getogen
vrouw wil niet weg uit het Rozendorp
en voelt zich er helemaal thuis. “Ik heb
het prima naar mijn zin in Lottum en er
hoeft voor mij niets te veranderen aan
ons dorp. Het is hier gezellig en iedereen
kent iedereen. Moet je straks maar eens
komen kijken wanneer het Rozenfestival
plaatsvindt, dan kun je met eigen ogen
zien hoe Lottummers samenwerken, echt
grandioos,” zegt ze op fanatieke toon.
Hil houdt zich niet bezig met politiek
maar heeft wel gestemd. “Politiek is niet
mijn ding maar ik vind wel dat ik mijn
stem niet verloren mag laten gaan. Veel
mensen zeuren over ‘die in Den Haag’;
die doen het toch nooit goed. Het is ook
een kwestie van hoe je zelf in het leven
staat en wat je er van wilt maken.”
Hil Driessen is de helft van een
heuse tweeling. Haar tweelingzus heet
José en met haar trekt ze veel op. Zo
gaat ze volgende week samen met haar
zus plus familie een weekje naar Gran
Canaria. “Heerlijk genieten van zon, zee
en strand. En in september ga ik ook nog
een weekje naar Turkije, samen met Ine,
mijn vriendin. Met haar trek ik al vijftig
jaar op dus mag je wel spreken van een
hartsvriendin. Zowel mijn tweelingzus

José als ook mijn vriendin Ine staan
altijd maar dan ook echt altijd voor
mij klaar. In het verleden zijn José en
ik eens gefotografeerd toen we met
z’n tweetjes op een bankje zaten te
‘kwekken’.
Net Hepie & Hepie, zei de fotograaf.
We hebben er vreselijk om moeten
lachen maar eigenlijk had die paparazzi
wel een beetje gelijk, al wil je ons niet
samen horen zingen,” schatert Hil.
Op de vraag wat het mooiste plekje van Lottum is zegt ze: “Dat is niet
moeilijk hoor. Als je over de Veerweg
richting Maas loopt, zie je aan de
rechterkant paarden in een wei lopen
met op de achtergrond mooie bomen.
Dat is een feeëriek plaatje, vooral in
zomerdag wanneer de zon ondergaat,”
zegt ze haast bezwerend. De mooiste
herinneringen uit Lottum beleefde ze
samen met haar man Geert. Vooral
wanneer ze samen uit gingen eten
voelde Hil zich intens gelukkig.
De Lottumse kijkt niet veel tv en
als ze al kijkt, is dat meestal naar Man
bijt Hond of De Wereld Draait Door en
naar natuurprogramma’s. Alles wat van
Gordon of de Toppers op het scherm
verschijnt is volgens haar het aankijken niet waard. Hil houdt van muziek
en met name van Paul Simon, Bruce
Springsteen, Roy Orbison en verder
alle muziek uit de jaren ’60. “Ach, en
verder valt er weinig over mij te vertellen,” lacht ze. “Elke dag niet geleefd is
een verloren dag en daar heb je niks
aan,” besluit ze het interview.
Hil Driessen, ze heeft het nodige voor
haar kiezen gehad maar pakte de
draad weer op. Als het aan haar ligt
komen er geen verloren dagen meer.

Hil Driessen in haar tuin tussen de bloemen
Hil Driessen is een levenslustige en
spraakzame vrouw die elke dag weer
geniet van het leven. Hil trouwde in
1978 met Geert Driessen. Het echtpaar
kreeg een zoon Thijs, die nu 30 jaar oud
is en samenwoont met Moniek. Lang
heeft de Lottumse niet van haar man
mogen genieten want in 2004 overleed
haar man aan een ongeneeslijke ziekte.
Ondanks die zware klap, bleef Hil het
leven positief zien en pakte ze zo goed
en zo kwaad als het kon de draad weer
op. “Weet je, ook alle vervelende en

droevige gebeurtenissen geven groei
aan je leven,” zegt ze op zachte toon.
Hil Driessen kreeg bij het verwerkingsproces veel steun van vrienden en buren
waarvoor ze hen erg dankbaar is.
Momenteel is Hil vijf ochtenden in
de week werkzaam bij ’t Roekenbosch in
Blitterswijck. “Dat doe ik met veel plezier en als ik vrij ben lees ik graag een
goed boek of ben te vinden achter mijn
pc. Verder vind ik winkelen ontspannend en ben vaak in de tuin van Thijs en
Moniek te vinden. Wandelen trekt mij

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: Nederland wordt wereldkampioen

Gans Nederland in de ban vaan ’t WK,
Aalles oranje, hup en tralala.
Mar ik zeej af,
’t is meej te maf,
Want en mond lang aet ik Oranje-vla!

winkel&bedrijf 09
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Activiteiten:
Op het prachtig gelegen
terras aan de Maas kan men
genieten van een kopje koffie
met gebak of zomaar even een
drankje. Tevens worden er
pannenkoeken, lunchgerechten
maar ook à-la-cartegerechten
geserveerd.
Doelgroep:
Het Maaspaviljoen richt zich
vooral op passanten. Fietsers,
wandelaars, vakantiegangers,
gezinnen met kinderen en
natuurlijk ook de lokale
bevolking.
Onderscheidend vermogen:
Mark en Carla Doornkamp
proberen zich te onderscheiden
door gemoedelijkheid, nuchterheid en hartelijkheid richting
hun gasten. Dat alles komt
voort uit het leuk vinden om
met mensen te werken.

Bij Jan Linders wordt aanstaande
vrijdag bekendgemaakt wie ’De
Held van Horst’ is.
In de afgelopen twee weken
konden klanten van de supermarkt
aangeven wie zij zien als hun lokale

buurtheld. Uit de voordrachten
wordt vrijdag om 16.00 uur in de
winkel van Jan Linders in Horst
de Held van Horst gekozen. Die
persoon mag een lcd-tv mee naar
huis nemen.

Munckhof Groep uit Horst is een van de ondernemingen die vanaf
1 juli een jaar lang de titel Best Managed Company mag dragen.
Jaarlijks organiseert Deloitte het Best Managed Companies programma, in
samenwerking met TiasNimbas Business School, de Kamer van Koophandel,
VNO-NCW en Management Team. Dit is een zoektocht naar de 50 best
geleide ondernemingen van Nederland binnen het groot- en middenbedrijf.

Geen innovatieprijs
voor GTE
Het Horster bedrijf GTE is er niet in geslaagd om de MKB L1mburg
Innovatieprijs 2010 binnen te slepen. GTE was samen met vier andere
bedrijven genomineerd voor de prijs. De prijs ging naar Pathofinder uit
Maastricht.
Pathofinder ontwikkelde een
De Innovatieprijs is een
DNA-test waarmee in een keer 22
ondernemersprijs, bedoeld voor
verwekkers van een longontsteking
bedrijven of zelfstandigen die zich
kunnen worden aangetoond. De arts
onderscheiden vanwege doorzetkrijgt hierdoor sneller informatie voor tingsvermogen, creativiteit en
een goede diagnose.
gedurfd innoverend optreden. De
GTE dankte de nominatie aan
innovatie kan gaan om een nieuw
de ontwikkeling van innovatieve
product, een procesinnovatie of een
machines, zoals een lenzen-inpakma- innovatieve manier van werken.
chine, een rabarber-oogstmachine,
Andere genomineerden waren
een opraapband voor potten in de
Chemtrix uit Geleen, Inno+ uit
glastuinbouw en een automatisch
Maasbree en Montesquieu Kleynen
schuifdak voor jachten.
uit Maastricht.

Algemeen directeur Tom Roefs over
het winnen van de titel: “Het Best
Managed Companies programma heeft
een grote toegevoegde waarde voor
Munckhof. Het dwingt ons om uitgebreid stil te staan bij en na te denken
over belangrijke aspecten als strategie
en primaire bedrijfsprocessen. Ons
bedrijf blonk uit in onder andere
innovatie en strategie.” Dit jaar hadden
zich 150 bedrijven voor het programma
aangemeld.
Het Best Managed Companies
programma richt zich op niet-beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen
met een omzet van minimaal
10 miljoen euro. Het bijzondere van

het programma is dat het niet alleen
gaat om omzetgroei, maar dat de focus
ligt op het excelleren van een bedrijf
door goed management. Onderdelen
als strategie- & beleidsvorming, organisatie & processen, besturing & beheersing, informatietechnologie en mensen
& cultuur zijn belangrijke aandachtspunten binnen het programma.
In de Munckhof Groep zijn 27 bedrijven verenigd die gespecialiseerd zijn
in personenvervoer en reizen. Munckhof
heeft, naast haar hoofdkantoor in
Horst, vestigingen in Venlo, Panningen,
Heijen, Weert, Roermond, Nijmegen,
Amsterdam, Schiphol, Rotterdam,
Benidorm (Spanje) en Beijing (China).

die doet het
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Jeugdorkest Meerlo-Wanssum
slaat nieuwe weg in

Kampeerweekend voor
Renault-liefhebbers
De organisatie Renault Vrijbuiter Vrienden Club organiseert een
weekend dat helemaal in het teken van het automerk Renault staat. Het
gaat om oude Renaults 4, 5, 6, 8, 12, 16 en Renault Estafettebusjes,
waarvan de laatste vaak zijn omgebouwd tot campers.
Het weekend draait dan ook
veel om modellen uit de jaren ’60,
’70 en ’80 van de vorige eeuw.
Iedereen die zin heeft om de
voertuigen te bewonderen mag
11, 12 of 13 juni langskomen op
camping de Maashof in Lottum.

Met een nieuwe dirigent is het
jeugdorkest Meerlo-Wanssum een
nieuwe weg ingeslagen. Momenteel
speelt het jeugdorkest een beduidend hoger niveau dan voorheen, de
nieuwe dirigent Maarten Rijs heeft
hierin een grote rol gespeeld. ”Mijn

wijze van aanpak heeft alles te maken
met motiveren, discipline en kameraadschap. De muziek is hierbij een
geweldig instrument waarbij
zelfs beginnende muzikanten heel
vlug vooruitgang boeken,” aldus
Maarten Rijs.

Behalve het bijpraten tussen leden
en het bewonderen van de auto’s is
het weekend gevuld met een
puzzelrit in de auto en een wandeling naar onder andere De Borggraaf
en het kenniscentrum van De
Rozenhof.

Het orkest heeft voor de zomervakantie nog enkele optredens op het
programma staan. Het eerste optreden
vindt op zondag 20 juni plaats. De jonge muzikanten verzorgen rond de klok
van 14.00 uur een openluchtconcert bij
Tante Jet aan de Maas in Blitterswijck.

Schapendag in
Sevenum
Voor het thema Schapendag organiseren Stichting Groengroep en Atelier
De Stal komende zondag enkele activiteiten.
Er is onder andere een vier
kilometerlange wandelroute die langs
een aantal weilanden met schapen
voert. Een aantal mensen van de
Stichting Groengroep Sevenum zijn
tussen 14.00 en 16.00 uur aanwezig bij
de kikkerpoelen tussen de Romerweg
en Maasbreeseweg in Sevenum. Zij
vertellen hoe het onderhoud gedaan
wordt en waarom. Erik Bos van de
Groengroep beheert met schapen
onder andere het Blakterbeekpark.

Hij geeft uitleg over de wijze waarop
hij dit beheer met zijn schapen uitvoert.
In Atelier De Stal komt schapenscheerder Wim Eickmans de dieren
handmatig scheren. Er zijn kleine
korte filmpjes te zien van het lammetje Bibi en twaalf kinderen van de
Buiten Schoolse Activiteiten exposeren
een aantal van hun favoriete werken.
Het atelier is van 12.00 tot 17.00 uur
geopend aan de Lemmeweg 3a te
Sevenum.
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Expositie
Staaltje van Textiel
in Museum De Locht
Vanaf 11 juni tot en met 31 oktober 2010 kunnen bezoekers
van Museum De Locht in Melderslo genieten van een expositie met
als titel Staaltje van Textiel. Deze expositie is een wisseltentoonstelling, verzorgd door de Internationale Textilkunstgruppe Krefeld
e.V. Deze textielkunstgroep is in 1992 ontstaan uit een andere
kunstenaarsgroep. Het hoofdkantoor is te vinden in de fluweel- en
zijdestad Krefeld in Duitsland.
Tijdens de expositie in
Museum De Locht spelen de
materialen metaal en textiel een
centrale rol. Metaal en textiel
worden vaak samen gebruikt bij
het vervaardigen van
gebruiksvoorwerpen als klapstoelen, campingstoelen,
zonneschermen en tassen. Bij
hekwerken en netten in de bouw
is deze combinatie van materialen al lange tijd gebruikelijk.
Daarnaast bestaan er veel
beelden van belangrijke personen die in brons vervaardigd zijn,
waarbij de kleding in prachtige
plooival uitgebeeld is. Textiel
uitgebeeld in metaal dus.
Er worden tijdens de expositie
in De Locht werken getoond van
verschillende leden van de
textielkunstgroep uit Krefeld.

Door het tonen van verschillende technieken en toepassingen zien bezoekers de grote
hoeveelheid mogelijkheden
die textiel en metaal elkaar te
bieden hebben. Naast borduurwerkens zijn er weefsels
breisels, haakwerk, quilt,
zijdeschilderingen, shibori
(Japanse stoffen bewerken
en verven), vrij schilderwerk,
kralenwerk, collages en gemengde technieken te bekijken.
Het doel van de
Internationale Textilkunstgruppe
Krefeld is het bevorderen
van vriendschap tussen volkeren
door middel van kunst en
cultuur. De groep heeft
exposities gehad in Duitsland,
Oostenrijk, Nederland,
Luxemburg en Zuid-Korea.

”Weer of geen weer, Funpop gaat door”

Funpop 2010 wordt
megamooi feest
Zaterdag 12 en zondag 13 juni vindt Funpop plaats op het evenemententerrein van de Kasteelse Bossen in
Horst van 11.00 tot 18.00 uur. HALLO sprak met Funpop-voorzitter Thijs van Montfort uit Broekhuizenvorst over het
festival dat dit jaar ruim 7.000 bezoekers verwacht.

Funpop-voorzitter Thijs van Montfort

Wat is Funpop?
“Funpop is een tweedaags openluchtfestival voor mensen met een
verstandelijke beperking. Ook hun
familie, vrienden, bekenden en begeleiders zijn welkom. Funpop biedt veel
muziek, van vaak landelijk bekende
artiesten. Funpop wordt voor de 14e
keer georganiseerd. Vanaf 2008 vindt
Funpop in Horst plaats, voor die tijd
werd Funpop in Arcen gehouden.”
De Horster band Campaign keert terug naar de plek waar ze hun eerste
Welke artiesten treden er op?
optreden gaven. De vijf bandleden komen zaterdag weer in Horst een
“Het hoofdprogramma bestaat
concert weggeven. De coverband won in 2009, samen met een andere
voor een groot deel uit landelijk beband, de eerste prijs in de wedstrijd ‘Clash of the Coverbands’.
kende artiesten. De aftrap van iedere
Funpopdag gebeurt door een band
of artiest uit de doelgroep. Zaterdag
wordt dit gedaan door ‘Workshop’
uit Duitsland en op zondag door
‘Knock-Out’. Zaterdag treden verder
Lee Towers, Nikki & Band, Da ma Zoeë,
Dio, Di-Rect en Frans Duijts op. Zondag
komen Wesley, Wipneus en Pim,
Thomas Berge, Belle Perz & Band
en Corrie Konings.”
Wie kiest de artiesten die optreden
uit en hebben de bezoekers daar
ook een stem in?
“Voor het contracteren van de
artiesten van het hoofdprogramma
Ze mochten spelen op podia als 013 heet dit De Lange Horst. Ze treden op
met een nieuwe band uit Horst, Banana werken we al jaren samen met Ruud
in Tilburg en Paradiso in Amsterdam.
Peeters van Enter Productions. Wij
Pancakes. Bezoekers mogen op zaterMaar nu treden ze weer in Horst op, in
dag 12 juni langskomen in het café aan bepalen de grote lijn van het programdezelfde zaal als waar ze in 2008 hun
ma, Ruud bekijkt de mogelijkheden,
het Wilhelminaplein 9 in Horst.
allereerste optreden gaven. Toen was
komt met voorstellen en in overleg
Het concert begint om 21.00 uur.
dat nog Zaal de Sport, tegenwoordig

Campaign weer in
Horst

Hortensiaweekend
zaterdag 12 en zondag 13 juni

Beide dagen geopend van 10-00- 17.00 uur
’t Veld Tuinplanten
Oude Heldenseweg, Maasbree
Met de nieuwste maar ook mooie oude
vergeten soorten.
Veel bloeiende voorbeelden.

Steenstraat 12, Horst
T 077 398 64 66

mooi
haar

cultuur 11

Aanbieding: (alleen geldig 12 en 13 juni)
Hortensia annabelle normaal e 4,50
p.st. nu 3 voor e 10,Meer info: 0640327108 of
www.veld-tuinplanten.nl

worden dan de artiesten vastgelegd.
Middels onze bezoekersenquête houden we voeling met de wensen van
onze bezoekers.”
Hoeveel vrijwilligers heeft Funpop
en hoeveel bezoekers verwacht je?
“Funpop heeft honderden vrijwilligers. Per dag worden deze ingedeeld.
De inzet varieert van 250 vrijwilligers
op een drukke dag tot 150 op een dag
dat het rustig is. De vrijwilligers komen
voornamelijk uit Noord-Limburg, de
regio Horst en Venlo, maar we hebben
ook mensen die uit Brabant en zelfs
Amsterdam komen. Op dit moment
zijn er zo’n 7.000 kaarten verkocht.”
Kan Funpop nog groeien?
“In de huidige opzet zitten we denk
ik wel aan onze limiet op meerdere
vlakken.”
Wat als het slecht weer is?
“Weer of geen weer, Funpop gaat
door. In die zin zijn wij niet anders
dan ieder ander popfestival. Onze
bezoekers komen goed voorbereid
naar Funpop. Paraplu’s, regenjassen
en truien voor als het slecht weer is.
Petjes en zonnebrandcrème als het
goed weer is. Bij extreem weer wordt
Funpop onderbroken of gestopt. Dat is
echter alleen het geval als de veiligheid van bezoekers, medewerkers en
artiesten in het geding komt. In de
praktijk is dit nog nooit voorgekomen.”
Is het organiseren van zo’n festival
lastig?
“We hebben alle ervaringen vanuit
eerdere edities vastgelegd in documenten en een jaarplanning. Er zijn een
paar kritische factoren die ieder jaar
opnieuw aandacht vragen zoals het
werven van vrijwilligers, een aantrekkelijk programma samenstellen en last
but not least, het vinden van voldoende
sponsoren en fondsen. Dit laatste is van
belang omdat we Funpop betaalbaar
willen houden voor de mensen met
een verstandelijke beperking.”
Worden er ook speciale veiligheidsmaatregelen getroffen?
“Wij hebben wel een aantal aanvullende maatregelen.

Naast extra EHBO worden een paar
keer per dag veiligheidsrondes gelopen
om alle apparatuur en arbo-situaties te
checken. De aanpassingen voor deze
specifieke doelgroep zitten vooral in
kleine dingen. Zo krijgt de toegankelijkheid van alle voorzieningen extra
aandacht omdat een deel van de
bezoekers in een rolstoel zit. Een aantal
vrijwilligers houdt zich bezig met de
‘verloren schaapjes’, bezoekers die hun
groep of begeleiders even uit het oog
hebben verloren.”
Funpop is drie jaar geleden van
Arcen naar Horst verhuisd, verliep
dat soepel?
“De formule van Funpop is ook na
de verhuizing van Arcen naar Horst
overeind gebleven. Er is vanuit de
ligging wel een verschil. Horst aan
de Maas is gemakkelijker te bereiken
via de A73 en het terrein van Funpop
in Horst is voor het grote publiek ook
toegankelijker.”
Hoe is de samenwerking met
overheidsinstanties verlopen?
“Hierover zijn wij als organisatie zeer te spreken. We hebben alle
medewerking gekregen om het terrein
op tijd klaar te hebben met alle nodige
voorzieningen. Deze positieve houding
komen we eigenlijk overal tegen.
Brandweer, GGD, Rode Kruis, noem
maar op. De politie komt ook altijd
even een kijkje nemen op Funpop, al is
het maar voor de gezelligheid”
Zijn er nog noviteiten op Funpop
2010?
“Dit jaar is er op beide dagen muziek tussen de optredens door. Vanuit
een speciale plek op het terrein draait
DJ Harald zijn muziek voor iedereen.
Binnen de fun-activiteiten is er een
tent waar op bepaalde tijden een open
theater is. Het is voor het eerst dat we
op Funpop iets met theater gaan doen.
Het is zo opgezet dat bezoekers ook
tijdens de voorstelling in of uit kunnen
wandelen. We zijn erg benieuwd hoe
dit gaat uitpakken.”
Voor meer informatie zie:
www.funpop.nl
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Disco ’t Trefpunt houdt
country-avond
In J.C. De Vlies in Horst houdt
Disco ’t Trefpunt op vrijdag 11 juni
een country-avond. Een dj draait
country-muziek en er zal gelegenheid zijn je eigen favoriete muziek
bij hem aan te vragen. Ook geeft
country-line-dancevereniging ’The
Black Eagels’ uit Hegelsom een
speciaal optreden.

Naast een demonstratie zal
het team van ’The Black Eagels’
hun best doen om de bezoekers
een paar country line dance
passen aan te leren. De avond
gaat van start om 19.00 uur.
De entree is € 2,50 en de dresscode
is country kleding.

Plantenwandeling rond de
Wittsee
IVN De Maasdorpen organiseert komende zaterdag een plantenwandeling rond de Wittsee. Dit ligt ingeklemd
tussen de plaatsen Kaldenkirchen, Leuth en Lobberich, langs het riviertje de Nette.

Fietstocht Rowwen Hèze
TWC Oranje uit Horst organiseert zondag 13 juni een fietstocht
die in het teken staat van KWF
Kankerbestrijding en Alpe d’Huzes.
Deelnemers worden gevraagd
inschrijfgeld te betalen dat aan KWF
Kankerbestrijding wordt geschonken.
Sinds 2009 is deze tocht gedoopt tot
’Fietsen in de streek van Rowwen
Hèze’ en vindt daar dus ook plaats.
Fietsers kunnen kiezen uit de
afstanden 30, 45 en 60 kilometer
en mogen vertrekken tussen 10.00

en 14.00 uur. Er zijn drie startplaatsen: het Parkhotel in Horst, Café
Oud Meerlo in Meerlo en Café de
Sevewaeg in Sevenum. Tussendoor
kunnen de deelnemers stoppen
bij melkveebedrijf Fons Kersten in
Sevenum, Streekmuseum De Locht
in Melderslo, Rozenkwekerij Royal
Plant in Lottum, Manege Molenhorst
in Meterik en bij de boerderij van Jo
Geurts in Sevenum. Voor volwassen
is het inschrijfgeld 2,50 euro, kinderen mogen voor 1,00 euro meedoen.

Het gebied is onder water gezet
om vogelsoorten van natte gebieden
aan te trekken. Maar door al het water
zijn er ook veel verschillende planten
te vinden.

Natuurgids Wim Philips zal de
deelnemers door het gebied leiden.
De tocht vertrekt om 09.15 met de
auto vanaf de parkeerplaats tegenover
‘aan Tafel’, aan de Venrayseweg 93

in Horst. Om 10.00 uur gaan geïnteresseerden te voet verder vanaf de
parkeerplaats bij strandrestaurant De
Wittsee. Dat ligt aan de Am Wittsee 25
te Nettetal in Duitsland.

Foto-expositie honderd jaar
Hoeve Rosa in Sevenum
De monumentale boerderij Hoeve Rosa bestaat dit jaar 100 jaar. Daarom is op het erf van de hoeve op
13 juni een foto-expostitie te bekijken van de honderdjarige geschiedenis van de boerderij. De boerderij aan
de Grubbenvorsterweg in Sevenum is een van de stopplaatsen tijdens de gezinsfietstocht In de streek van
Rowwen Hèze.

Kadettjesparade in
Kronenberg
Op het terrein van D’n Umswing in Kronenberg stonden afgelopen
weekend tientallen oude Opel Kadettjes opgesteld. Opel Kadett C Club
hield hun jaarlijkse treffen op het evenemententerrein. Liefhebbers
van het type Opel Kadett dongen mee naar prijzen voor de mooiste en
snelste bolide. Daarnaast was er onder andere een onderdelenmarkt.

Theater op Weisterbeek
De kinderen van basisschool
Weisterbeek laten donderdag 17 juni
zien hoe goed zij kunnen optreden
op het podium. Kinderen uit alle
acht leerjaren spelen dan samen in
een theatershow. De show begint op

donderdag 17 juni om 13.30 uur en
zal rond 15.15 uur eindigen. Bezoekers
mogen komen kijken op de school aan
de Schoolstraat 8 in Horst. Wanneer
het slecht weer is op 17 juni, wordt de
theatershow verzet naar 24 juni.

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

De bezoekers krijgen door de
foto’s, documenten, plattegronden
en topografische kaarten een indruk
van de geschiedenis van Hoeve
Rosa, haar bewoners en de werkzaamheden op een boerderij.
Ze krijgen een beeld van hoe het
vroeger was, wat de vooruitgang
en de veranderingen van een gemengd bedrijf zijn. Niet alleen oude
landbouwmachines, maar ook moderne machines van de loonwerker
en de vooruitgang van het melken
worden in beeld gebracht.
De expositie geeft een breed beeld
van de melkmachine in de wei tot
de moderne melkrobots.
Nel Verstegen-Maessen uit Sevenum
stelde de expositie samen.

Vrije markt en kindermarkt
in America
Op zondag 13 juni organiseert muziekvereniging St. Caecilia America een vrije markt en een kindermarkt.
De markten vinden plaats van 12.00 tot 17.00 uur op het Kerkplein en in de Past. Jeukenstraat.
Diverse verenigingen en standhouders zullen ook dit jaar weer zorgen
voor stands met de meest uiteenlopende artikelen. Er is een kindermarkt en er zullen enkele winkels
geopend zijn. Er worden leuke
activiteiten op het plein voor de kerk
georganiseerd. Wat speciaal is dit jaar,
is de EXPO2010. Verzamelaars zullen
hun waar laten zien aan het publiek in
de Bondszaal. Het marktterrein en de
bondszaal zijn geheel entreevrij.

HSV De Put heeft voor de vrijmarkt
een speciale actie voor kinderen tot en
met 13 jaar. Iedereen die zich opgeeft,
krijgt een jeugdlidmaatschap en volgt de
cursus ’vissen voor kids’. Deze eendaagse cursus bestaat uit een dagdeel
theorie, het tweede dagdeel zal men
meteen aan de slag gaan. De kinderen
zullen leren vissen, leren een tuigje te
maken en zullen het onthaken van een
vis leren. Respect voor de natuur en de
biologie van water en vissen komen ook

aan bod. Vervolgens gaan de kids vier
avonden samen met jeugdbegeleiders
vissen aan ’De Put’. Deelnemers aan
deze cursus ontvangen aan het einde
een heus visdiploma.
Door deze actie willen HSV ’De
Put’ en hengelsport ’Catch Up’ de
jeugd weer aan de waterkant krijgen.
De kinderen krijgen voor een bedrag
van tien euro een hengelsetje erbij.
De opbrengst hiervan gaat rechtstreeks
naar de kas van de jeugdafdeling.

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
10 juni 2010
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Millenniumdoelen

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste
wereldproblemen aan te pakken. Er zijn acht concrete millenniumdoelen vastgesteld (de opsomming vindt u elders in de tekst).
Omdat de gemeente Horst aan de Maas een ofﬁciële Millenniumgemeente is, liet de gemeenteraad zich op dinsdag 1 juni 2010 tijdens een speciale themabijeenkomst informeren over
de Millenniumdoelen. Wat kunnen de gemeente Horst aan de Maas en haar inwoners doen
om deze doelen te halen?

21 juni 2010

Presentatie onderzoeksresultaten

‘A73 | geluid en ﬁjn stof’
Het onderzoeksbureau Cauberg-Huygen zal op 21 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis in Horst de resultaten van het onderzoek naar geluid en ﬁjnstof
van de A73 presenteren. Een vertegenwoordiging van Rijkswaterstaat zal ook aanwezig
zijn en een presentatie verzorgen over de A73. Wethouder Birgit op de Laak zal de avond
voorzitten.
Aanleiding van het onderzoek is de toezegging
op 23 november 2009 van toenmalig wethouder A. Stas aan bewoners van wijken en
individuele bewoners van Horst aan de Maas
rondom de A73. Destijds is aan de wethouder
een petitie overhandigd van de Actiegroep
‘Verminder de Hinder’.

Direct betrokkenen hebben een schriftelijke
uitnodiging gehad voor de presentatie op 21
juni aanstaande.
De bijeenkomst is openbaar dus mocht u geen
uitnodiging hebben ontvangen, dan bent u
toch van harte welkom.

Informatieavond toekomstige
woningbouw in Meterik
De gemeente Horst aan de Maas streeft er
naar om in iedere kern te kunnen voorzien
in de (toekomstige) woningbehoefte van de
eigen inwoners.
Mede in dat kader vindt op donderdag 17
juni 2010 van 19.30 -20.30 uur in cafézaal ’t Hukske (Schadijkerweg 1 Meterik)
een informatieavond plaats over de invulling

Studenten van het Dendron College geven een toelichting

van een toekomstige woningbouwlocatie in
Meterik.
Deze informatiebijeenkomst vindt plaats
voorafgaand aan de reguliere dorpsraadvergadering. Namens het gemeentebestuur
nodigen wij u van harte uit hierbij aanwezig
te zijn.

Foto: Brendan v.d. Beuken

Hoe nu verder?
Bij een officiële Millenniumgemeente hoort
officieel beleid. Daarom worden de uitkomsten van deze themabijeenkomst voorgelegd
aan het Presidium (fractievoorzitters, griffier
en burgemeester). Het Presidium heeft
dan de mogelijkheid om te komen met een
raadsvoorstel.

Themabijeenkomst / Lokale organisaties
Wethouder Birgit op de Laak gaf in een inleiding toelichting op de millenniumgemeente
Horst aan de Maas en de acht millenniumdoelen.
Binnen de gemeenschap van Horst aan de
Maas zetten vele personen en organisaties
zich belangeloos in om de millenniumdoelen
te realiseren. In de speciale themabijeenkomst over Millenniumdoelen gaven enkele
lokale organisaties een toelichting op hun
eigen activiteiten. Daardoor hebben de leden
van de gemeenteraad een goede indruk
gekregen waar die verschillende organisaties
mee bezig zijn. En dat deze organisaties erg
gedreven daarmee bezig zijn. Verder is het
de raad duidelijk geworden dat er ook nog
andere personen en organisaties in onze
gemeente zijn die zich inzetten voor de millenniumdoelen.
Helder is geworden dat er nog veel onduidelijkheid is. Er is geen actueel beleid op dit
terrein vanuit de gemeente; de voormalige
gemeenten Horst aan de Maas, MeerloWanssum en Sevenum gingen hier verschillend mee om.

Millenniumdoelen: acht internationale
afspraken
In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken.
Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd: de millenniumdoelen:
• De armoede halveren en minder mensen
honger
• Iedereen naar school
• Mannen en vrouwen gelijkwaardig
• Minder kindersterfte
• Verbeteren van de gezondheid van moeders
• Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere
dodelijke ziektes
• Meer mensen in een duurzaam leefmilieu
• Mondiaal samenwerkingsverband voor
ontwikkeling

Foto
van de
week!

Uitgebreide informatie over deze acht
internationale afspraken vindt u op www.millenniumdoelen.nl

Dorpsraad van Meerlo verfraait een mooi stukje
Horst aan de Maas met bloembakken.

Markt

In de maanden juni, juli en augustus is de
weekmarkt op dinsdagmorgen open van 9.00 uur
tot 13.00 uur.

Infoavond werkzaamheden aanleg BergBezinkBassins Gastendonkstraat en Weltersweide
In verband met werkzaamheden voor de aanleg van BergBezinkBassins in de
Gastendonkstraat en Weltersweide en het vervangen en vergroten van een gedeelte van de riolering in de Noordsingel, tussen de Venrayseweg en de Kabroeksebeek, zal dit gedeelte van de
Noordsingel tijdens de werkzaamheden aan het verkeer worden onttrokken.
Met de uitvoering van het werk zal gestart
worden na de bouwvakvakantie.
Op 17 juni aanstaande zal hiertoe in Party- en
Sportcentrum De Riet, Weltersweide 22 te
Horst, een informatieve bijeenkomst worden
gehouden waarin nadere details over de
riolering, de weg en de uitvoering aan de orde

komen. De aanvang van deze bijeenkomst
is 19.30 uur en zal worden gepresenteerd
door bureau Kragten uit Roermond, die ook
zorg dragen voor de directie en het dagelijks
toezicht.
De projectleider,
W. Konings.

De leden van de gemeenteraad van de
nieuwe gemeente Horst aan de Maas zijn
nu enkele maanden ofﬁcieel aan het werk.
In deze rubriek stellen wij deze leden graag
aan u voor.

Rudy Tegels

Joop de Hoon

Wekelijks maakt u kennis met enkele
gemeenteraadsleden. U ziet het gezicht,
u leest welke partij hij of zij vertegenwoordigt en aan de hand van een tekst volgt een
korte introductie.

RAADSLID CDA

Bouwvergunningen
Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend:
Reguliere bouwvergunning
• Het vergroten van een woonhuis op het
perceel gelegen aan de Van Merwijckstraat
8 te Horst.
• Het gedeeltelijk vernieuwen van woonhuis/
recreatiewoning op het perceel gelegen aan
de Simonsstraat 37 te Kronenberg.
• Het plaatsen van 2 opslagruimtes op het
perceel gelegen aan de Helenaveenseweg 31
te Evertsoord.
• Het verbouwen van een woonhuis op
het perceel gelegen aan de Halvedijk 1 te
Grubbenvorst.
• Het veranderen van een langgevelboerderij
in 2 woningen op het perceel gelegen aan de
Campagneweg 34 en 34a te Meterik.
• Het vergroten van de woning op het perceel
gelegen aan de Meterikseweg 133 te Horst.
• Het gedeeltelijk verbouwen van een bijgebouw t.b.v. mantelzorg op het perceel
gelegen aan de Hoogbroek 26 te Sevenum.
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 10 juni 2010.

Wie zijn wij?

RAADSLID CDA

Bekendmakingen

NAAM: Joop de Hoon
WOONPLAATS: Horst
PARTIJ: CDA
EMAIL: j.dehoon@horstaandemaas.nl
DAAR GA IK VOOR: Geen woorden maar
daden. Minder bureaucratie, minder regels. Niet
nee tenzij…, maar ja mits….
Ik ben voor u aanspreekbaar voor ouderen en
wijk zaken, agrarische zaken, ruimtelijke ordening, economische zaken en alle andere politieke/
gemeentelijke zaken.
Belangrijke punten voor mij zijn:
Een goed ondernemers klimaat, een buitengebied waarin de agrarische bedrijven hun ontwikkeling kunnen doormaken, maar ook de natuur
en waterwaarden gewaarborgd blijven, waarin
economie en ecologie samengaan en het prettig
verblijven is voor jong en oud.
Een goed ouderenbeleid met zorg op de plaats
waar nodig, woningen met voorzieningen en een
goede toegankelijkheid van openbare gebouwen.
Niet mijn specialisme, dan speel ik het door naar
mijn collega in de fractie.
Belangrijk is dat we luisteren en ook horen wat u
zegt en wat u belangrijk vindt. Neem dus gerust
contact op.
NAAM: Rudy Tegels
WOONPLAATS: Sevenum
PARTIJ: CDA
EMAIL: r.tegels@horstaandemaas.nl
DAAR GA IK VOOR: Ik wil mij de komende
jaren inzetten om Horst aan de Maas nu en in
de toekomst een gemeente te laten zijn waar
het prettig wonen, werken en leven is, voor
iedereen. De komende tijd moeten er in het
kader van de bezuinigingen lastige keuzes
gemaakt worden. Het is belangrijk dat keuzes
vol overtuiging en met een goede onderbouwing gemaakt worden. Alles wat we doen
moeten we uit kunnen leggen aan u. Ik zie het
als een grote uitdaging om de komende jaren
voor u aan de slag te gaan onder het motto:
‘Doordacht en oprecht, doen wat je zegt!’
Het contact met u als burger is voor mij heel
belangrijk, het gaat om u. Schroom niet om
mij te bellen (06 – 53 63 66 20) of te mailen
(r.tegels@horstaandemaas.nl), ik sta u graag
te woord!

Lichte bouwvergunning
• Het plaatsen van een carport op het perceel gelegen aan de Nachtegaallaan 8 te
Grubbenvorst.
• Het oprichten van een terrasoverkapping
op het perceel gelegen aan de Weltersweide
45 te Horst.
• Het plaatsen van een kunstwerk op het
perceel gelegen aan de Moleneind 9 te
Meerlo.
• Het plaatsen van een dakkapel op het
perceel gelegen aan de Vondersestraat 52 te
Horst.
• Het vergroten van een woning op het perceel gelegen aan de Haammakerstraat 3 te
Horst.
• Het oprichten van een terrasoverkapping op
het perceel gelegen aan de Steinhagenstraat
28 te Sevenum.
• Het plaatsen van een terrasoverkapping op
het perceel gelegen aan de Nieuwe Baan 29
te Tienray.
• Het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde op het perceel gelegen aan de
Leeuwerik 9 te Meerlo.
• Het oprichten van een tuinhuis en een
afdak op het perceel gelegen aan de
Spoorstraat 4 te Tienray.
Bovengenoemde bouwvergunningen
zijn verstuurd op 10 juni 2010.
Degene wiens belang rechtstreeks bij
een besluit is betrokken kan ingevolge de
Algemene Wet Bestuursrecht daartegen bij
Burgemeester en Wethouders van Horst een
bezwaarschrift indienen binnen zes weken
na de dag van verzending van de betreffende
vergunning. Een bezwaarschrift schorst de
werking van de vergunning niet. De indiener
van een bezwaarschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond
(sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Aan het indienen van een dergelijk verzoek
zijn kosten verbonden.
Aanvraag lichte bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om lichte
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het oprichten van een uitbouw aan de achterzijde op het perceel gelegen aan de Pieter
Belsstraat 54 te Horst, ingekomen 7 juni
2010.
• Het plaatsen van een terrasoverkapping
op het perceel gelegen aan de Gebr. van
Doornelaan 70 te Horst, ingekomen d.d.
4 juni 2010.
• Het oprichten van een berging op het
perceel gelegen aan de van Darthlaan 12 te
Lottum, ingekomen d.d. 2 juni 2010.

Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Aanvraag reguliere bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om reguliere
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het oprichten van een woning op het perceel gelegen aan de Schoolstraat ongen. te
Horst.
• Het vergroten van basisschool Megelsheim
te Meerlo, op het perceel gelegen aan Mgr.
Jenneskensstraat 13 te Meerlo.
• Het plaatsen van een woonhuis op het
perceel gelegen aan de Molengatweg 25 te
Horst.
• Het oprichten van een studio en garage op
het perceel gelegen aan de Schoolstraat 41 te
Horst.
• Het veranderen van een loods (gewijzigd uitvoeren bouwvergunning) op het perceel gelegen aan de Midden Peelweg 8 te America.
• Het plaatsen van een foliekas op het perceel
gelegen aan de Hazenkampweg 21 te Horst.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Aanvraag sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag sloopvergunning is ingekomen voor:
• Het slopen van een betonnen mestsilo op
het perceel gelegen aan de Horsterweg 66
te Grubbenvorst, ingekomen d.d. 7 juni
2010.
• Het slopen van asbesthoudende golfplaten
van dak achterzijde van het pand op het
perceel gelegen aan de Loevestraat 55-57 te
Horst, ingekomen d.d. 4 juni 2010.
Over de aanvraag kunt u inlichtingen
inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar
aanleiding van deze publicatie kunnen geen
(schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Horst, 10 juni 2010.
De burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en) /
ontheffing(en)
De volgende aanvrage(n) evenementenvergunning zijn ontvangen:
Evenementenvergunningen
• Banana Pancakes voor het organiseren van
een tuinfeest met live-muziek op 23 juli
2010 aan de St. Jansstraat 47 te Meterik.
• Sport 3 voor het organiseren van verschillende workshops voor kinderen op 2 juli
2010 in het centrum van Horst.
• Schutterij St. Lucia Horst voor het organiseren van Gemeente Cup schieten op 12
september 2010 op het terrein van St. Lucia.
• Fanfare Eendracht voor het organiseren
van een jubileumfeest op 9 juli 2010, 10 juli
2010 en 11 juli 2010 te Meerlo.
• Toneelvereniging Ernst & Humor voor het
organiseren van een sprookjestocht op 25
juli 2010 in het bos Swolgen.
• Mara Munten voor het organiseren van een
open dag freestylecentrum (paarden) op 20
juni 2010 te Meterik.
Mededeling knalapparatuur
Op 2 juni 2010 is een mededeling knalapparatuur ontvangen van Van Dijck
Groenteproducties B.V. uit Meterik voor de
navolgende locaties:

Zwembad
de Berkel
• Perceel tussen Dijkerheide en spoorlijn in
Sevenum.
• Perceel aan de Ulfterhoek/Losweg in
Sevenum.
• Diverse percelen op het Molenveld in
Meterik.
• Diverse percelen in omgeving Bergsteeg,
Meterikseveld, St. Maartensweg in
Meterik.
• Perceel aan de Dorperpeelweg in America.
• Perceel aan de Dorperpeelweg/
Grauwveenweg in America.
• Perceel aan de Zwarte Plakweg in
America.
• Diverse percelen aan de Dorperpeelweg/
Kanaalweg in Griendtsveen.

Verkeersbesluit
gehandicapten parkeerplaats op kenteken

U kunt de betreffende stukken inzien van
11 juni 2010 t/m 25 juni 2010 tijdens de
openstellingsuren van het gemeentehuis.
Gedurende deze termijn kunt u over deze
aanvrage(n) mondeling of schriftelijk een
zienswijze naar voren brengen: mondeling bij
de Team Vergunningen en schriftelijk bij het
gemeentebestuur, t.a.v. Team Vergunningen.

Burgemeester en wethouders maken bekend
dat besloten is tot het realiseren van een
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
Deze is gelegen aan de Begoniastraat te
Grubbenvorst ter hoogte van huisnr. 5.
Het besluit, een situatieschets en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen vanaf 3
juni 2010, gedurende zes weken, elke werkdag
van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00
uur en op elke maandag van 16.00 tot 19.00
uur ter inzage in de informatiehoek van het
gemeentehuis van Horst.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden,
binnen zes weken na de dag waarop het besluit
is verzonden, een bezwaarschrift indienen. Het
bezwaarschrift moet u, gedateerd, gemotiveerd
en ondertekend, sturen naar het college van
burgemeester en wethouders, voorzien van een
kopie van het besluit waartegen uw bezwaarschrift is gericht.
Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u daarnaast een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.
Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

Tijdelijke verkeersmaatregel

Horst, 10 juni 2010.

• In verband met de Vrije markt en
Kindermarkt in America wordt de Pastoor
Jeuckenstraat op 13 juni 2010 tijdelijk
afgesloten voor alle verkeer.

Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Exploitatievergunning
• S. Awad, voor het exploiteren pizzariashoarma “Amon” op Herstraat 34 te Horst.

Commissie Samenleving 15 juni 2010
In de raadscommissie vormen raadsleden hun mening en worden raadsbesluiten voorbereid.
Bijvoorbeeld onderwerpen die eerder in een themabijeenkomst zijn besproken, maar nog niet
rijp zijn voor directe besluitvorming. De raadsleden hebben nog vragen aan het college of
er moet nog flink over gedebatteerd worden. Ook ingekomen stukken aan de raad - die door
de raad naar de commissie zijn doorverwezen - of onderwerpen die door burgers tijdens het
spreekrecht van de raad zijn ingebracht kunnen aan de orde komen. Als bewoner of organisatie
is het mogelijk om uw mening tijdens de raadscommissie kenbaar te maken aan de raadsleden
over een punt dat op de agenda staat.

De Commissie Samenleving vergadert op
dinsdag 15 juni 2010 vanaf 20.15 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis in Horst aan de
Maas.
Voorafgaand aan deze vergadering zijn
de leden van de Commissie Samenleving
een uur te gast in de brandweerkazerne
aan de Americaanseweg. Daar geeft teammanager H. Peters een presentatie en een
rondleiding.
Op de agenda vanaf 20.15 uur staan de volgende punten:
• Verslag van de Commissie Samenleving van
11 mei 2010
• Toelichting Werkplan 2010 Inspectie Openbare
Orde en Veiligheid
In 2008 heeft de landelijke overheid laten
weten dat begin 2010 de rampenbestrijding op
orde moet zijn. Dat betekent dat de veiligheidsregio’s dan minimaal moeten voldoen
aan de basiseisen om rampen te bestrijden.
De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
(Inspectie OVV) onderzoekt of organisaties
en besturen – die verantwoordelijk zijn voor
openbare orde en veiligheid – die taken ook
uitvoeren. De Inspectie OVV heeft voor 2010
een werkplan gemaakt. Dit werkplan wordt
in de Commissie Samenleving besproken in
relatie tot de situatie in de gemeente Horst aan
de Maas.

• Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.
Door de herindeling moet ook rondom
peuterspeelzaalwerk en kinderopvang een
aantal zaken op elkaar afgestemd worden.
Als voorbereiding op een nieuwe beleidsvisie
ontvangen de commissieleden informatie over
drie ontwikkelingen:
- Harmonisatie van de subsidies peuterspeelzaal
In de voormalige gemeente Horst aan
de Maas ontvingen de peuterspeelzalen € 7.000 per groep; in de voormalige
gemeente Meerlo-Wanssum kregen
de peuterspeelzalen een bijdrage van
58% op de exploitatiekosten en in de
voormalige gemeente Sevenum is de
bijdrage destijds ‘afgekocht’ door de
gift van de accommodatie.
- Herijking van het VVEbeleid (Voor- en
Vroegschoolse Educatie)
Vóór de gemeentelijke herindeling
kende Horst aan de Maas stimuleringsmaatregelen om taalachterstand
bij kinderen in peuterspeelzalen weg
te werken. De voormalige gemeenten
Meerlo-Wanssum en Sevenum hadden
daarvoor geen beleid. Doel nu is om te
komen tot taalstimulering voor kinderen
van 2 tot 4 jaar in zowel peuterspeelzalen als kinderdagverblijven.
- Nieuwe wet OKE (Ontwikkelkansen
door Kwaliteit en Educatie)
Doel van deze wet is om zowel de
peuterspeelzalen als de kinderdagverblijven professioneler te maken.
De uitkomsten van deze avond worden gebruikt
bij het samenstellen van een nieuwe beleidsvisie voor de gemeente Horst aan de Maas.
Welkom
Wilt u weten hoe raadsleden zich een mening
vormen en wilt u daar zelf ook aan bijdragen?
Kom dan luisteren op dinsdag 15 juni 2010
vanaf 20.15 uur. U bent van harte welkom!

Kranestraat 14, 5961 GZ Horst,
tel. 077 - 447 97 25
Roostervrij zwemmen
Dag/Tijd
Donderdag
18.30-20.00
20.45-21.30

Bad

Beide baden
Zwangerschapszwemmen
Recreatiebad

Vrijdag
12.00-13.30
18.30-21.30

Beide baden
Recreatiebad

Zaterdag
14.00-18.00

Beide baden

Zondag
11.00-15.00

Beide baden

Maandag
09.30-11.30
Recreatiebad
		(baby-/peuterzwemmen)
09.30-10.15
Wedstrijdbad
(trimzwemmen)
11.00-13.30
Wedstrijdbad en vanaf
11.30 uur ook recreatiebad
Dinsdag
09.45-10.45
12.00-13.30

Beide baden
Beide baden

13.30-14.15
18.30-20.00

Trimzwemmen
Beide baden

Woensdag
07.30-08.30
09.00-09.45
12.00-15.30

Beide baden
Aqua-varia
Beide baden

Tarieven: € 4,20, 13 jaar en ouder en € 3,20,
3 t/m 12 jaar, kinderen t/m 2 jaar gratis.
Tip: als u een 10 badenkaart of 25 badenkaart koopt bent u aanmerkelijk goedkoper uit.
Zie www.horstaandemaas.nl.
Hier vindt u ook meer informatie over de
mogelijkheden voor diverse doelgroepen
zoals Hydro Riding, Aqua-joggen, Aqua-varia,
zwemles voor volwassenen en kinderen,
Trimzwemmen, Zwangerschapszwemmen,
Baby/Peuterzwemmen, en Vrouwenzwemmen.
Iedere laatste vrijdag van de maand:
Discozwemmen van 19.00-21.00 uur.
Meer informatie: www.horstaandemaas.nl of
Lokale Omroep Reindonk teletextpagina 215.

Trimzwemmen
Op dinsdagmiddag van 13:30 tot 14:15 uur
Nu ook in het ondiepe water.
Een gevarieerde conditionele zwemtraining!
Trimzwemmen is een groepsles
waarbij aandacht besteed wordt
aan verschillende zwemslagen en
bewegingsvormen. U werkt zowel
aan uw uithoudingsvermogen als aan
verschillende zwemtechnieken.
Regelmatig worden er materialen gebruikt
om de oefeningen te verzwaren. Het is
een ideale mogelijkheid om uw conditie
op peil te brengen, te onderhouden of te
verbeteren.
Doel
• Intensief werken aan uw conditie.
• Veelzijdig bewegen.
• Gezelligheid en sociaal contact.

Voor wie?
Voor iedereen vanaf 16 jaar die op een
verantwoorde wijze aan zijn/haar conditie
wil werken.
Trimzwemmen wordt in zowel het diepe
water als in het ondiepe water gehouden,
daarom moet u over een redelijke
zwemvaardigheid beschikken.
Kosten
Per les:
€ 4,20
U kunt ook voordelig gebruik maken van
een 10- of 25 badenkaart.
Vooraf aanmelden is niet nodig. U kunt altijd
meedoen! Tijdens de schoolvakanties is er
geen trimzwemmen.
Informatie
Aan de kassa van het zwembad.
Bellen kan ook! 077 – 477 97 25
Wijzigingen voorbehouden

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

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

Peuter beweegweek
De peuterspeelzalen in de nieuwe gemeente Horst aan de Maas, en de dorpen Wanssum,
Geijsteren en Blitterswijck organiseren in juni een PEUTER-BEWEEG-WEEK, waarin
spelenderwijs bewegen centraal staat. Dit om beweging en sport bij peuters te bevorderen.
De leidsters binnen de peuterspeelzalen hebben bijna allemaal de cursus bewegen met
peuters van mw. Talli Fokke, werkzaam als gymdocente bij de KNGU, gevolgd en hebben
ruime ervaring in het bewegen met peuters.
De week van maandag 14 juni tot en met
vrijdag 18 juni 2010 is uitgeroepen tot peuter
beweegweek. Dit betekent dat het peuterspeelzaalwerk voor een belangrijk deel in
het teken staat van bewegen met peuters.
Alle peuters zullen in aanraking komen met
de peutergym middels de beweeglessen die
worden gegeven door de peuterleidsters.
Deze beweeglessen staan dit jaar in het
teken van muziek en dans. De activiteiten en
oefeningen rondom dit thema zal de peuters
optimaal prikkelen om te dansen en muziek te
maken met het hele lichaam.
Tevens gaat gymnastiekvereniging HoSeMa
in deze week een sport- en spellendag
organiseren voor alle peuters uit de nieuwe
gemeente Horst aan de Maas en de dorpen
Wanssum, Geijsteren en Blitterswijck. Ook
deze sport- en spellendag staat in het teken
van het thema muziek en dans. Peuters en
kleuters kunnen samen met hun ouders naar
sporthal de Berkel in Horst komen om gebruik

te maken van een sport- en spellencircuit dat
is opgezet. Leden van de gymnastiekvereniging HoSeMa en enkele stagiaires van het
CIOS zijn aanwezig om de peuters en hun
ouders te helpen en te begeleiden bij deze
sportieve activiteiten.
Tijdens de ochtenduren zijn peuters met hun
ouders van harte welkom om samen deel te
nemen aan het sport- en spellencircuit. In de
middaguren zijn naast de peuters ook kleuters met hun ouders van harte welkom.
De sportdag vindt plaats op:
Woensdag 16 juni
Sporthal De Berkel, Linnestraat 20
Horst,077-4779726
9.00 – 11.30 uur voor peuters
13.30 – 15.30 uur voor peuters en kleuters
Wij wensen iedereen die meedoet aan
deze peuterbeweegweek heel veel beweeg
plezier!!

Uitnodiging informatieavond

Brede maatschappelijke
voorziening Kronenberg
Graag nodigen wij u uit voor de presentatie van de vernieuwde plannen rondom de brede maatschappelijke voorziening Kronenberg (BMV). Deze presentatie vindt plaats op maandag 14 juni
2010 in gemeenschapshuis De Torrekoel. Op deze avond wordt uitleg gegeven over de BMV
en hoe deze op de toekomst is voorbereid. Daarnaast worden ook tekeningen gepresenteerd
over de invulling van het buitengebied van de BMV en horen wij graag uw mening hierover.
De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ± 22.00 uur.
Er gaat heel wat veranderen in Kronenberg.
BMV Kronenberg is een uniek project, waarbij
een groot aantal voorzieningen realiseerbaar
worden in Kronenberg. Met de ver(nieuw)bouw
van de Torrekoel, de gymzaal en basisschool
De Kroevert tot een brede maatschappelijke
voorziening wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de leefbaarheid in Kronenberg, voor
jong én oud.
De BMV wordt een trefpunt voor alle leeftijdsgroepen en dat onder één dak! Het wordt een
levend gebouw van ´s morgens vroeg tot ´s
avonds laat. Waarbij optimaal gebruik gemaakt
wordt van alle ruimtes. Het totale project is een
kwaliteitsimpuls voor de kern Kronenberg en
Evertsoord.
Het programma voor de avond ziet er als
volgt uit:
19.45 uur
Ontvangst met koffie en thee.
20.00 uur
Opening door wethouder Ger van
Rensch
De heer Van Herpt geeft een
toelichting op de ontwerptekeningen
voor het buitengebied
De heer Van den Borne, directeur
b.s. De Kroevert geeft uitleg over de
leerlingkrimp en de gevolgen voor
de BMV
21.00 uur
Pauze

21.15 uur

De heer Van Herpt, over de
vernieuwde tekening van het
gebouw
De heer Selen, Stg. Gemeenschapsvoorzieningen Kronenberg
over de toekomst van de BMV
± 22.00 uur Afsluiting door wethouder
Van Rensch
Tijdens de ontvangst en in de pauze kunt u de
tekeningen van de BMV Kronenberg en de ontwerptekeningen van het buitengebied bekijken.
Wij nodigen u van harte uit mee te denken over
de tekeningen van het buitengebied. Tijdens de
avond krijgt u de volop de gelegenheid om uw
ideeën en/of aandachtspunten aan te geven.
Deze worden daar waar mogelijk in de tekening
verwerkt.
Het project krijgt een eigen beeldmerk!
De kinderen van De Kroevert zijn aan het werk
gezet om een tekening te maken waarop ze
laten zien wat in hun beleving een BMV inhoudt.
Enkele tekeningen willen we gebruiken om een
mooi beeldmerk te maken voor het Project BMV
Kronenberg. De tekeningen worden tijdens de
informatieavond gepresenteerd en u mag aangeven welke tekening(en) u het meest aanspreekt.
We hopen u te mogen begroeten op maandag
14 juni 2010 om 20.00 uur in de Torrekoel.

Bekendmakingen
Milieu
Bekendmaking melding (8.40 Wm) in
het kader van de wet milieubeheer
Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet vereist. Voor deze inrichtingen gelden algemene regels, die nodig zijn
ter bescherming van het milieu. Dergelijke
inrichtingen zijn wel verplicht om hun
activiteiten te melden. Deze melding dient
Burgemeester en wethouders bekend te
maken. Daarom maken zij bekend dat bij hen
is binnengekomen:
Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,
Ingediend op:
5 mei 2010
Betreft:
WM Melding 8.40
Besluit Mestbassins
Aanvrager:
Willems America bv
Adres Inrichting: Hoebertweg 15
Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 11 juni 2010 tot
en met 9 juli 2010. U kunt de betreffende
stukken inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in
Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het
gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00
uur en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00
uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie of
wanneer u de stukken op een ander tijdstip
wilt inzien, kunt u het beste contact opnemen
met de heer J. Huijs van team Vergunningen
tel. 077 - 477 97 77.
Bekendmaking beschikking milieuvergunning in het kader van de Wet
milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag om milieuvergunning binnengekomen.
Zij verlenen deze milieuvergunning. In het
belang van de bescherming van het milieu
zijn aan de beschikking voorschriften verbonden. Het betreft de volgende beschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: landbouwmechanisatie bedrijf
Aanvrager:
Vohamij
Heijthuijsen bv
Adres inrichting:
Moleneind 1 Meerlo
Datum aanvraag:
10 maart 2010
Betreft:
Intrekking
milieuvergunning
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 11 juni 2010 tot
en met 22 juli 2010. U kunt de betreffende
stukken inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in
Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het
gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00
uur en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00
uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie of
wanneer u de stukken op een ander tijdstip
wilt inzien, kunt u het beste contact opnemen
met de heer J. Huijs van team Vergunningen
tel. 077 – 477 97 77.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de
inzage termijn een beroepschrift indienen
tegen deze beschikking. Een belanghebbende
kan geen beroep instellen, indien hem redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen
zienswijzen naar voren heeft gebracht over
de ontwerpbeschikking. De milieuvergunning
treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Dit geldt niet wanneer iemand in
de beroepstermijn beroep instelt en tevens
vraagt om een voorlopige voorziening te
treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u indienen wanneer u beroep heeft
ingesteld. Voorwaarde voor het toekennen
van een verzoek om voorlopige voorziening is
dat er sprake is van ‘onverwijlde spoed’. Dit
wil zeggen dat de situatie niet toelaat dat kan
worden gewacht op de definitieve uitspraak
op het beroepschrift.
Als u beroep wilt instellen dan moet u het
beroepschrift richten aan de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus

20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. De voorlopige
voorziening moet u vragen bij de Voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor het
behandelen van het beroep en het verzoek om
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Voor verdere informatie hierover kunt u terecht bij de Raad van State, tel. (070) 4264251,
www.raadvanstate.nl.
Bekendmaking ontwerpbeschikking milieuvergunning in het kader van de Wet
milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een
aanvraag om milieuvergunning binnengekomen. Zij zijn van plan deze milieuvergunning
te verlenen en hebben in eerste instantie
een ontwerpbeschikking opgesteld. In het
belang van de bescherming van het milieu
zijn in de ontwerpbeschikking zijn voorschriften opgenomen. Het betreft de volgende
ontwerpbeschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten: vleesveehouderij/
akkerbouwbedrijf
Aanvrager:
Vof Verhagen
Adres inrichting:
Stationsstraat 140
Betreft:
WM milieuvergunning
8.4 revisievergunning
Datum aanvraag: 3 mei 2010
Ter inzage en nadere informatie
De ontwerpbeschikking en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage van 11 juni
2010 tot en met 22 juli 2010. U kunt de betreffende stukken inzien in de informatiehoek van
het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6
in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van
het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00
uur en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur
tot 17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt
inzien, kunt u het beste contact opnemen met
de heer J. Huijs van team Vergunningen tel.
077 – 477 97 77.
Zienswijzen
Een ieder kan gedurende de inzage termijn
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over
de ontwerpbeschikking naar voren brengen.
Het indienen van zienswijzen per email is
vooralsnog niet mogelijk. U kunt uw schriftelijke zienswijzen richten aan Burgemeester
en wethouders. Voor het inbrengen van uw
mondelinge zienswijze dient u een afspraak
te maken via de heer J. Huijs van team
Vergunningen. Wanneer u het niet op prijs
stelt dat uw persoonlijke gegevens bekend
worden dan kunt u dat aangeven in uw brief
waarin u uw zienswijzen weergeeft.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de
zienswijzen bij het nemen van een definitief
besluit. Het instellen van beroep is slechts
mogelijk voor belanghebbenden. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs
kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze tegen de ontwerpbeschikking naar voren
heeft gebracht, kan geen beroep instellen. Uit
de bestuurspraktijk blijkt vooral dat beroep
kan worden ingesteld als ook zienswijzen tegen
de ontwerpbeschikking zijn ingediend.
Bekendmaking melding in het kader
van de Wet milieubeheer (8.19 Wet
Milieubeheer)
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat bij hen op 5 mei 2010 een melding zoals
bedoeld in artikel 8.19 ingevolge de Wet milieubeheer is binnengekomen.
De ingediende melding heeft betrekking op:
Aanvrager:
Willems America bv
Adres Inrichting: Hoebertweg 15
Datum aanvraag: 5 mei 2010
Betreft:
WM melding 8.19
De aard van de toegepaste activiteiten en
processen blijft ten opzichte van de vergunde
situatie onveranderd. De veranderingen in
de melding leiden niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, dan die
het bedrijf op grond van haar milieuvergunning en de		daaraan verbonden beperkingen en		voorschriften mag veroorzaken.
De melding voldoet aan de daarvoor geldende
voorwaarden.

Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 11 juni 2010 tot
en met 22 juli 2010. U kunt de betreffende
stukken inzien in de informatiehoek van het
gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in
Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van
het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot
19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van
8.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer u de stukken op een ander
tijdstip wilt inzien, kunt u het beste contact
opnemen met de heer J. Huijs van team
Vergunningen tel. 077 – 477 97 77.
Bezwaar en beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende de
eerder vermelde inzage termijn een bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij
Burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient
tenminste te bevatten:
• De naam en adres van de indiener.
• De dagtekening.
• Een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht.
• De gronden van het bezwaar.
Indien binnen de genoemde termijn
tegen het besluit op deze melding een
bezwaarschrift is ingediend, kunt u tevens
een verzoek om voorlopige voorziening
doen bij de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Bij
het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overlegd, evenals een
onderbouwing van het spoedeisende belang,
dat bestaat bij de voorlopige voorziening.
Aan het behandelen van een verzoek om
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Bekendmaking ontwerpbeschikking
hogere grenswaarde in het kader van
de Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas maken bekend,
dat zij het voornemen hebben om een hogere
grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder
te verlenen ten behoeve van nieuwbouwwoningen aan de Wouterstraat ongenummerd
te America. Locatie Horst sectie I nummer
972.
Ter inzage en nadere informatie
Het ontwerpbesluit en andere ter zake
doende stukken liggen ter inzage vanaf 11
juni 2010 tot en met 22 juli 2010. U kunt
de betreffende stukken inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan
de openingstijden van het gemeentehuis:
maandag van 8.00 tot 19.00 uur en dinsdag
tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00
uur. Voor meer informatie of wanneer u de
stukken op een ander tijdstip wilt inzien,
kunt u het beste contact opnemen met de
heer J. Huijs van de afdeling Vergunningen
tel. 077 – 477 97 77.
Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de
inzage termijn mondeling of schriftelijk
zienswijzen over de ontwerpbeschikking
naar voren brengen. Het indienen van zienswijzen per email is vooralsnog niet mogelijk.
U kunt uw schriftelijke zienswijzen richten
aan Burgemeester en wethouders. Voor het
inbrengen van uw mondelinge zienswijze
dient u een afspraak te maken via de heer J.
Huijs van de afdeling Vergunningen.
Ingekomen brieven met zienswijzen en verslagen van mondeling ingebrachte zienswijzen worden bij de andere stukken ter inzage
gelegd.
Vervolg van de procedure
Burgemeester en wethouders betrekken de
zienswijzen bij het nemen van een definitief
besluit. Tegen het definitieve besluit kan
bezwaar worden ingediend. De reactie/
heroverweging van burgemeester en wethouders wordt verwoord in een beschikking

op bezwaar. Het instellen van beroep, bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, tegen de beschikking op bezwaar is
mogelijk voor belanghebbenden. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden
verweten dat hij geen zienswijze tegen het
ontwerpbesluit en geen bezwaar tegen de definitieve beschikking naar voren heeft gebracht,
kan geen beroep instellen.
Horst, 10 juni 2010.
College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Wet ruimtelijke
ordening
Artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening
inzake bouw twee Ruimte voor ruimte
woningen Swolgenseweg te Tienray
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas maken overeenkomstig artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening bekend
dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Bouw
twee Ruimte voor Ruimte woningen aan
de Swolgenseweg te Tienray’ met ingang
van 11 juni tot en met 22 juli 2010, tijdens
openingsuren op het gemeentehuis aan het
Wilhelminaplein 6 te Horst. Tevens is het
bestemmingsplan digitaal beschikbaar via
www.horstaandemaas.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het plangebied is kadastraal bekend als Horst,
sectie H nr 803 en is gelegen aan de zijde van
de Swolgenseweg en de Donkerhofsteeg.
Gedurende bovengenoemde termijn kan
een ieder schriftelijk dan wel mondeling
zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke
zienswijze graag richten aan de Gemeenteraad
van de Gemeente Horst aan de Maas, Postbus
6005, 5960 AA Horst.
Projectbesluit ex art. 3.10 Wro Hotraco
gewijzigd vastgesteld
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas maken bekend dat zij op grond van
artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening een projectbesluit gewijzigd hebben vastgesteld voor:
• Het uitbreiden van een bedrijfsruimte voor
Hotraco BV, op het perceel kadastraal bekend Horst, sectie M, nummer 931, plaatselijk bekend Stationsstraat 142 te Hegelsom.
Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpprojectbesluit (tijdig) zienswijzen hebben
ingediend alsmede belanghebbenden aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat
zij met betrekking tot het ontwerpprojectbesluit geen dan wel niet tijdig een zienswijze
hebben ingebracht, kunnen tegen dit projectbesluit vanaf de dag na die waarop het besluit
ter inzage wordt gelegd gedurende zes weken
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij
de rechtbank Roermond, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het
indienen van een beroepschrift schort de
werking van het projectbesluit niet op. Indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist, kan gelijktijdig met het
indienen van het beroepschrift een verzoek
om voorlopige voorziening worden ingediend
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Roermond, Postbus 960, 6040 AZ Roermond.
De kennisgeving van het projectbesluit wordt
overeenkomstig artikel 3.11, lid 2 Wro, juncto
artikel 3.8, lid 3 Wro geplaatst in het gemeentelijk huis-aan-huis blad, in de Staatscourant,
op de gemeentelijke website en op RO-online
(www.ruimtelijkeplannen.nl).
Het projectbesluit met bijbehorende stukken
ligt met ingang van 11 juni 2010 gedurende
de beroepstermijn van zes weken ter inzage
in de informatiehoek van het gemeentehuis,
Wilhelminaplein 6 in Horst.
Het projectbesluit treedt overeenkomstig artikel 3.8, lid 5 Wro in werking met ingang van
de dag na afloop van de beroepstermijn.

Projectbesluit ex art. 3.10 Wro ruimte
voor ruimte woning Americaanseweg
vastgesteld
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas maken bekend dat zij op grond van
artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening een
projectbesluit hebben vastgesteld voor:
• Het oprichten van een ruimte voor ruimte
woning aan de Americaanseweg ongenummerd te Horst, kadastraal bekend gemeente
Horst, sectie L, nummer 1373.
Belanghebbenden die ten aanzien van het
ontwerpprojectbesluit (tijdig) zienswijzen
hebben ingediend alsmede belanghebbenden
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij met betrekking tot het ontwerpprojectbesluit geen dan wel niet tijdig een
zienswijze hebben ingebracht, kunnen tegen
dit projectbesluit vanaf de dag na die waarop
het besluit ter inzage wordt gelegd gedurende zes weken een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Roermond,
sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond. Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het projectbesluit niet op. Indien onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen, dat vereist, kan
gelijktijdig met het indienen van het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Roermond, Postbus 960,
6040 AZ Roermond.
De kennisgeving van het projectbesluit wordt
overeenkomstig artikel 3.11, lid 2 Wro, juncto
artikel 3.8, lid 3 Wro geplaatst in het gemeentelijk huis-aan-huis blad, in de Staatscourant,
op de gemeentelijke website en op RO-online
(www.ruimtelijkeplannen.nl).
Het projectbesluit met bijbehorende stukken
ligt met ingang van 11 juni 2010 gedurende
de beroepstermijn van zes weken ter inzage
in de informatiehoek van het gemeentehuis,
Wilhelminaplein 6 in Horst.
Het projectbesluit treedt overeenkomstig artikel 3.8, lid 5 Wro in werking met ingang van
de dag na afloop van de beroepstermijn.
Ontwerp- projectbesluit ex. artikel 3.10
Wet ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas maken bekend dat er
een verzoek om medewerking te verlenen aan
een projectbesluit is ontvangen van Mevrouw
A.P.H. Kleuskens, voor het realiseren van
2 bouwkavels op het perceel Wouterstraat
ongenummerd te America, kadastraal bekend
gemeente Horst, sectie I, nr 972.
Wij zijn voornemens medewerking te verlenen aan de realisatie van dit voornemen door
middel van het nemen van een projectbesluit
op grond van artikel 3.10 Wet ruimtelijke
ordening (Wro).
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht ligt
het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken met ingang van 11-6-2010 t/m 23-7-2010,
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 11 juni 2010 te raadplegen op onze website, www.horstaandemaas.nl
en op 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.
Horst, 10 juni 2010.
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

Welk afval wordt
de komende tijd
opgehaald?
Vrijdag 11 juni
• Inzameling restafval America en
Griendtsveen
• Inzameling oude metalen America
Zaterdag 12 juni
• Inzameling oud papier Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Kronenberg,
Melderslo
• Inzameling oude metalen Melderslo
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
Maandag 14 juni
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom en
Horst (Kapellerhof)
• Inzameling plastic Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst, Lottum,
Meerlo, Melderslo, Swolgen en Tienray
Dinsdag 15 juni
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de
Riet) en Meterik
• Inzameling grof vuil Meerlo, Swolgen en
Tienray (u moet het zelf bij Maessen melden
tel 0478-513100)
Woensdag 16 juni
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen en Tienray
• Inzameling GFT-afval Evertsoord,
Kronenberg en Sevenum
Donderdag 17 juni
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 18 juni
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Kronenberg,
Meterik en Sevenum
Zaterdag 19 juni
• Inzameling oud papier America, Horst-Zuid
en Sevenum
• Inzameling oude metalen Sevenum
• KCA gemeentewerken 10.00-14.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de
Maas)
• 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.

Brandweertips!
De brandweer roept haar inwoners en
ondernemers op tot een brandveilig WK
voetbal
De aftrap voor het kampioenschap voetbal is
in zicht en oranje doet mee!! Diverse straten,
huizen, etalages en horecagelegenheden
in de gemeente worden oranje gekleurd en
menigeen maakt afspraken om gezamenlijk
de wedstrijden te gaan bekijken, thuis, in de
sportkantine of in het café.
Voor de brandweer is dit aanleiding om de
brandveiligheid in deze versierde ruimtes
eens extra onder de aandacht te brengen.
Veiligheid begint bij het bewust stilstaan en
nadenken over de mogelijke risico’s van
activiteiten die u wilt ondernemen. Daarbij
moeten zowel de inwoners als ondernemers
zich het volgende afvragen:
Gebruikt u de juiste versieringsmaterialen
en gebruikt u ze op de goede manier, houd
rekening met de brandbaarheid, bevestiging,
hoogte van ophangen en de hoeveelheid van
het versieringmateriaal.
Belangrijk
Alle versieringen moeten van moeilijk
brandbare materialen gemaakt zijn en mogen
bij brand geen overmatige rook of druppelvorming geven (dit staat op de verpakking
aangegeven)
Houd versieringen op minimaal 50 cm afstand
van spotjes en andere apparaten
Houd rekening met de bereikbaarheid van uw

straat of buurt voor brandweer en ambulance
Bij twijfel, of versieringsmateriaal brandveilig
is, kunt u zelf een brandproef doen. Deze
proef wordt natuurlijk altijd op een veilige
plaats in de buitenlucht uitgevoerd.
• Neem een monster (5x25 cm) van het materiaal en houdt één uiteinde hiervan in een
vlam van een lucifer of aansteker
• Wanneer het proefstuk vlam heeft gevat (of
na 5 seconden) neemt u de ontstekingsbron
weg
• De vlammen moeten nu direct doven
Indien dit niet het geval is, of er zijn brandende druppels vrijgekomen, heeft het materiaal
bijna zeker niet de vereiste brandvertragende
kwaliteit.
Voor de ondernemers gelden nog de
volgende regels:
Ga na hoeveel mensen u binnen mag hebben in uw horecagelegenheid. Zorg dat de
vluchtwegaanduiding en de noodverlichting
goed zichtbaar zijn en door de versieringen
niet aan het zicht worden onttrokken. Ook de
uitgangen en vluchtwegen moeten vrij zijn
van obstakels. Het is immers noodzakelijk
dat, bij een calamiteit, iedereen het gebouw
snel en veilig kan verlaten. De exacte brandveiligheidseisen kunt u terug vinden in uw
gebruiksvergunning.
‘Laat het WK niet in rook opgaan’
De brandweer wenst u een geweldig voetbalfeest toe.

Toegankelijkheid
gemeentesite
De website van de gemeente Horst aan de Maas trekt maandelijks meer dan 12.500 bezoekers. Dat
komt neer op ongeveer 415 bezoekers per dag! Bij een dergelijke interesse is het vanzelfsprekend
dat er aandacht is voor een optimale toegankelijkheid. Bij de ontwikkeling van de site is op diverse
manieren rekening gehouden met het gebruiksgemak voor mensen met een beperking.
Natuurlijk wordt gestreefd naar een goede
leesbaarheid voor slechtzienden maar voor
deze groep is ook de zogenaamde readspeaker op de site geïnstalleerd. Met een klik op
het icoontje wordt de tekst van de betreffende
pagina voorgelezen.

Mensen die moeite hebben met het lezen van de
soms kleine lettertjes op een site kunnen ook de
letters vergroten. Boven elke pagina staat een

knopje waarmee de letters groter worden.
Met één druk op de knop wordt de informatie op
de site van de gemeente op die manier aanzienlijk toegankelijker.
Dit zijn de meest in het oog springende voorzieningen voor mensen met een beperking. Maar bij
de ontwikkeling van de gemeentesite is op vele
(vaak ook technische) manieren rekening gehouden met een zo optimaal mogelijke toegankelijkheid van de website.
Die toegankelijkheid kan ook gemeten worden.
Hiervoor zijn objectieve kwaliteitseisen voor
internetsites opgesteld. Voor een gedeelte zijn
die eisen opgenomen in de monitor van www.
webrichtliljnen.nl. De site van de gemeente Horst
aan de Maas scoort bijna maximaal (46 van de 47
punten) op deze monitor en dat is een resultaat
dat er mag zijn.
Overwogen wordt om de komende tijd verder te
onderzoeken of de gemeentesite verder verbeterd kan worden op het gebied van toegankelijkheid.

Invordering Gemeentelijke Belastingen
De laatste betalingstermijn voor de aanslagen
met dagtekening 31 maart 2010 is per 31 mei
2010 vervallen. Vanaf 21 juni 2010 zullen wij
aanmaningen versturen aan degenen die de
aanslag niet tijdig en volledig hebben voldaan.
Indien u gebruik maakt van automatische incasso is dit voor u niet van toepassing.
De kosten van de aanmaning worden op wettelijke basis aan u doorberekend. Voor openstaande
belastingbedragen beneden de € 454,- bedragen de kosten € 6,-. Voor openstaande belastingbedragen van € 454,- of hoger bedragen de
kosten € 15,-. Tevens wordt er invorderingsrente
in rekening gebracht.

Indien u vragen heeft over de betaling of
invordering van gemeentelijke belastingen
verwijzen wij u naar onze website www.horstaandemaas.nl. Kijk voor deze informatie bij
Inwoners – Wonen en Verkeer - Gemeentelijke
belastingen.
Wanneer u niet de beschikking heeft over
internet of wanneer u op de website niet
de benodigde informatie aantreft kunt u
telefonisch contact opnemen met de afdeling
Financiën, Cluster Invordering en betalingsverkeer van de gemeente Horst aan de Maas.
Zij zijn te bereiken op telefoonnummer
077 – 477 94 88.

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.

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.

Algemene informatie
Openingstijden gemeentehuis
Alle afdelingen zijn geopend: maandag t/m
vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.
Daarnaast is afdeling burgerzaken tot 1 augustus
geopend op:
Maandag
08.00 – 20.00 uur
(m.u.v. 12.30 – 13.00 uur).
Dinsdag
08.00 – 12.00 uur.
Woensdag 08.00 – 12.00 uur. Wilt u een
Afspraak op Maat: 13.15 – 16.30 uur.
Donderdag 08.00 – 12.00 uur, 16.00 – 19.00 uur.
Vrijdag
08.00 – 12.00 uur.

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

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

Informatiehoek
Geopend: Maandag van 08.00 tot 20.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 .
Op		afspraak: Buiten de openingstijden kunt u
tijdens kantooruren terecht na afspraak.
Gemeentewerf
Americaanseweg 43, 5961 PC Horst,
tel. 077 -477 95 10.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
07.30 -12.00 uur en 13.00 -16.00 uur.
Storingsnummer: tel. 06 -23498249
(16.00 -07.30 uur en in het weekend).
Regionale team handhaving
Regionaal team handhaving houdt toezicht op
naleving van de regels. Het gaat onder andere om
regels voor bouwen, ruimtelijke ordening, milieu
en brandveiligheid en de regels van de Algemene

Brandweer
Voor spoedmeldingen belt u het landelijke alarmnummer 1-1-2. Overige hulpaanvragen kunt u
melden aan de regionale alarmcentrale in Venlo
via tel. 077 - 356 56 56. Beide telefoonnummers
zijn 24 uur per dag bereikbaar.
Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdagen donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdagen donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
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De gemeente moet de regels voor de kermissen van alle kernen
gelijk trekken
De kermis in Sevenum was een succes, ondanks het wisselvallige weer en
het feit dat de het geluidsniveau van de muziek buiten eerder dan gebruikelijk
moest worden teruggedraaid. Wethouder Freek Selen kon het op zijn Twitterpagina echter niet laten om nog even terug te komen op de strengere regels
van de gemeente. “Serumse kermis wederom. Jammer dat de muziek zo
zacht staat...”. Toch waren de regels niet zo streng als de gemeente in eerste

instantie wilde. Na protest van Sevenumse horecaondernemers werden
de regels voor geluidsoverlast speciaal voor de Sevenumse kermis iets opgerekt, ruimer dan de kermis in Horst. Onterecht vinden de stemmers op onze
poll. Zo’n 70 procent vindt dat de gemeente Horst aan de Maas het principe
van ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’ moet hanteren. Ruimere regels voor
Sevenum, dan ook voor de andere kernen van Horst.

Vers

Ik vind alle WK-aandacht overdreven
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

Het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika begint vrijdag en tenzij
je middenin de moerassen van de Griendtsveense peel woont, ontkom je niet
aan hét sportevenement van deze zomer. Op televisie staan bijna alle zenders
op een of andere manier in het teken van voetbal en ook als je de deur uit
gaat, ontkom je niet aan het WK. Menige straat in de gemeente is al helemaal
oranje gekleurd en naarmate het Nederlands elftal langer in het toernooi

blijft, wordt dat alleen maar meer. En dan de boodschappen: bij Jan Linders
krijg je vlaggetjes, bij de Plus armbandjes en de Spar heeft het voetbalspel
met Sparky’s. Voor sommigen is het een genot om zoveel mogelijk WK-prullaria te verzamelen, anderen vinden al die aandacht voor een potje voetbal
verschrikkelijk. Wat vindt u? Ik vind alle WK-aandacht overdreven.
Geef uw mening via de website www.hallohorstaandemaas.nl

Uitslag vorige week (week 22) > Jongeren kunnen zelf goed bepalen hoeveel alcohol ze mogen drinken > eens 31% oneens 69%

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA: 25 JUNI ‘MIDNIGHT SHOPPEN’
BLERICK
GERESSTRAAT 243

Voor onderhoud aan
Caravans, Stacaravans,
Aanhangers, Trailers en
Campers.
Nu GRATIS vochtmeting
bij onderhoudsbeurt!
Lottum - Tel. 077 4631782
Mob. 06 48964725

www.dms-service.nl

HORST
METERIKSEWEG 102

HEGELSOM
REYSENBECKSTRAAT 9

HORST
DOOLGAARDSTRAAT 5

Deze woning wordt u aangeboden met het
EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor een
koopsom van  125.000,- k.k. De maandelijkse
fiscaal aftrekbare canon is  472,50. Vraagprijs bij
aankoop met eigen grond  250.000,- k.k.

Deze woning wordt u aangeboden met het
EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor een
koopsom van  180.000,- k.k. De maandelijkse
fiscaal aftrekbare canon is  188,83. Vraagprijs bij
aankoop met eigen grond  229.000,- k.k.

Deze woning wordt u aangeboden met het
EEUWIGDUREND RECHT VAN ERFPACHT voor
een koopsom van  225.000,- De maandelijkse
fiscaal aftrekbare canon is  367,50. Vraagprijs bij
aankoop met eigen grond  324.000,- k.k.

KOOPSOM  125.000,- K.K.

KOOPSOM  180.000,- K.K.

KOOPSOM  225.000,- K.K.

!

NIEUWE PRIJS
Perfect afgewerkt appartement met lift gelegen
op de 3e etage. Badkamer compleet vernieuwd.
Instapklaar.
Gebruiksoppervlakte 75 m2.
Inhoud ca. 240 m3.

VRAAGPRIJS  112.500,- K.K.

KIJK OOK OP ONZE WEBSITE: WWW.CARELFIJEN.NL
HORST
VENRAYSEWEG 71

HORST
HELMESSTRAAT 28

HORST
OP DE VLIS 9

HORST
PAULUS POTTERSTRAAT 11

Voor het wassen, knippen,
plukken en ontwollen van alle
ras- en rasloze honden.
Lekker fris of liever kort de
zomer in... zoef naar Woef!
Sandra Sauvageot
Zandterweg 3, 5973 RB Lottum
mail@trimsalonwoef.info
077-4631396 / 06-30579527
www.trimsalonwoef.info

Blijf niet rondlopen
met uw vragen
over kanker
Bel de KWF Kanker Infolijn:
0800-022 66 22 (gratis)

Gunstig gelegen vrijstaande woning met
grote hobbyruimte c.q. garage. Garage is geheel
geïsoleerd en v.v. vloerverwarming.

Ruim appartement met 3 slaapkamers, eigen
garagebox en parkeerplaats. Zonnebalkon op
zuiden en dakterras.

Luxe afgewerkte levensloopbestendige woning
met inp. garage. Optimale privacy in tuin, eigen
achterom. Mogelijkheid praktijk aan huis.

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

Perceeloppervlakte 475 m2.
Inhoud ca. 580 m3.

Woonoppervlakte 145 m2.
Inhoud ca. 465 m3.

Perceeloppervlakte 230 m2.
Inhoud ca. 550 m3.

Perceeloppervlakte 1271 m2.
Inhoud ca. 425 m3.

VRAAGPRIJS  324.500,- K.K.

GEVRAAGD
In verband met snelle
verkoopactiviteiten
raken we door onze
“voorraad” heen
en zoeken we in Horst
halfvrijstaande
woningen en tussenwoningen voor
onze kandidaten.

VRAAGPRIJS  349.000,- K.K.

VRAAGPRIJS  369.000,- K.K.

POSTSTRAAT 9
5801 BC VENRAY
T 077 398 12 60
F 084 711 46 63

VRAAGPRIJS  369.000,- K.K.

SWOLGEN
DONKSTRAAT 7

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

TAXATIES WONINGMAKELAAR BEDRIJFSMAKELAAR

Cactus
Column

VRAAGPRIJS  399.000,- K.K.

In deze tijd van economische crisis worden steeds meer
lieden ondernemend. Daar is
uiteraard niets op tegen, de
schoorsteen moet immers
blijven roken. Maar soms
moeten ook vraagtekens
worden gezet bij de haalbaarheid van nieuwe producten of
diensten. Zo konden wij lezen
dat mensen die dit willen, hun
groente, brood en vele andere
artikelen via internet kunnen
bestellen.
Onder het motto vandaag
besteld, morgen thuis. En dan
nog wel 100% vers.
Het is dit laatste waar
rustig vraagtekens bij kunnen
worden gezet. De leverancier
van groente, de bakker van het
dagelijks brood en de verkoper
van wijn aan de familie Cactus
zorgen al jarenlang voor
kwaliteit en versheid.
De snijboontjes en de
kroppen sla zijn zo vers dat de
ochtenddauw er nog op ligt,
bij de eitjes krijg je het gevoel
dat de kippetjes pas de winkel
hebben verlaten. Het brood
van de bakker is nog warm en
de kadetjes ruiken zó lekker
dat je er een paar extra
meeneemt. Zonder dat
afleveringskosten moeten
worden betaald en zonder dat
er de volgende dag pas
levering volgt.
De wijn wordt ingeslagen
bij de goed gesorteerde super
of slijterij, ook daar is geen
internet voor nodig en speklappen wil je toch éérst zien
voordat je ze laat afwegen.
Het ‘s morgens even op de
fiets stappen om een bezoek
te brengen aan de versleveranciers is meer een
sociaal gebeuren, je komt nog
eens iemand tegen en je kletst
even lekker bij.
Dit geeft geen 100 maar
200% tevredenheid! De
bedenkers van de internetgroenteboer zullen ongetwijfeld wijzen op de vele werkenden die overdag weinig tijd
hebben maar dezen hebben
altijd nog de boodschappen op
tijd binnengehaald.
En mocht je in zo’n gezin
eens een keertje eten, het
smaakt altijd naar méér!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Mies op Alcatrazz
Duizenden danceliefhebbers trokken afgelopen zaterdag naar Horst. In de Kasteelse Bossen werd voor de vierde
keer het festival Alcatrazz georganiseerd. Onze vaste columniste Mies kon natuurlijk niet ontbreken.

Zaterdag 5 juni, de dag dat ik
samen met 5499 anderen het Alcatrazzterrein en alle Alcatrazz-artiesten mocht
aanschouwen en bewonderen. Al snel
merkte ik dat de vele waarschuwingen
als “Smeer je goed in!” en “Drink genoeg water!” niet voor niets waren.
De zon was op deze dag namelijk
duidelijk aanwezig wat voor een
zomerse dag en tegelijkertijd ook voor
een gigantisch rode neus zorgde. Heb ik
even geluk dat rood nog kan dit jaar.
Om twee uur ’s middags stonden
de meest enthousiaste Alcatrazz-liefhebbers al trappelend voor de ingang,
om zo geen minuut, wat zeg ik, seconden van dit festival te moeten missen.
De hele dag bleef het terrein volstromen
met enthousiaste Alcatrazz-gangers.

Eenmaal binnen stormde iedereen
massaal van het ene podium naar het
andere. Van The Rock naar Corridor, van
Corridor naar The Dome, vervolgens
naar The Forest en daarna naar het
Freak U Neak Village. Elk podium bood
een andere muziekstijl aan, waar we
om de beurt van konden genieten.
Ik moet wel toegeven dat voor een dag
als deze een redelijk goede conditie
vereist is. Het was namelijk onmogelijk
stil te blijven staan op de beats van de
verschillende dj’s als Marco V, Jean en
Dada Life. Met verzuurde kuiten van het
dansen kwam ik op een gegeven moment niet meer echt charmant vooruit.
Gelukkig waren er genoeg energiebommen aanwezig die als reddende
engelen het non-stop dansen toch nog

mogelijk maakte, er was een rijkelijk
aanbod aan eten. Hamburgers, saté,
kebab, frietjes, ijs, ik kan zo nog wel
even doorgaan, allemaal even lekker!
Ik besloot mijn voetjes toch even
wat rust te geven en ging naar het
Freak U Neak Village. Banken om
heerlijk ver in weg te zakken verwelkomden mij. Het gevolg van deze
wegzakkende banken was wel, dat in
stijl zitten er niet bij was en ik verschillende pogingen moest doen om weer
op te staan. Na poging vijf lukte het
me en stond ik weer fris en fruitig en
helemaal opgeladen klaar om verder
te feesten. O ja, de drie cocktails die
ik op de banken genuttigd had, werkten hier natuurlijk ook een klein beetje
aan mee.
Talent was trouwens volop aanwezig. Links van mij stond iemand
driftig met een hoepel om haar heupen,
en weet ik veel waar nog meer allemaal, te draaien. Rechts van mij leefde
iemand zich helemaal uit met een
spuitbus, wat ook wel graffiti wordt
genoemd. Met open mond, daar kwam
ik dus ook pas na 10 minuten achter,
very charming, stond ik deze talenten
te bewonderen.
Genoeg geluierd en talenten
gespot, ik ging weer richting de hoofdpodia. Teruggekeerd bij The Forest
kwam ik tot de verschrikkelijke ontdekking dat ik Nobody Beats The Drum
gemist had. Wat een domper. Gelukkig
waren de Mightyfools en Larry Tee in
staat mij over dit verdriet heen te helpen, zij maakten alles weer goed.
Het liep tegen de avond en de zon
verliet ons. Met veel pijn en moeite
verloste ik mijn gezicht van mijn geweldige zonnebril die mijn outfit afmaakte,
maar ja, om 11 uur ’s avonds natuurlijk
ook niet meer. Ik kwam meteen tot de
ontdekking dat dit idee misschien toch
niet zo’n goed idee was, de duizende
lampen die stuk voor stuk stonden te
stralen op het podium waren namelijk
de oorzaak van het feit dat ik ongeveer
een half uur lang met van die vlekken, je weet wel, die vlekken die je
ook altijd krijgt als de zon op het einde
van de dag ineens heel vervelend laag
staat en je recht in de ogen schijnt,
voor mijn ogen heb gelopen.
Eenmaal weer genezen van deze
‘verblindingsvlekken’ zag ik dat deze

lampen voor een geweldig mooi
beeld zorgden en dankte ik God op
mijn knieën dat ik het aandurfde mijn
zonnebril af te zetten.
Nu ik er zo nog ’n keer over
nadenk, realiseer ik me dat 5500
mensen in een bos, waar normaal
rustig gewandeld of gevist wordt, nu
ongeveer 11 uur lang flink gedanst
en gefeest hebben. Of dat, in plaats
van vogels of bijen uit de natuur, nu
geweldig-goede dj’s voor aangename
geluiden zorgden. Dit geeft wel aan
dat de locatie eigenlijk heel bijzonder
is. Een dancefestival midden in een
bos, op een oude ruïne. Wedden dat
de bewoners van het ‘Moelbearebos’
ook genoten hebben van de geweldige klanken die de boxen uit knalden?
Toen tegen een uur of één de
laatste dj’s hun kunsten lieten horen,
had Alcatrazz nog een leuke verrassing. Een verrassing waarbij ik bijna
een hartaanval kreeg, met als gevolg
dat ik op het moment suprême nog
stond na te hyperventileren.

Het festival werd namelijk met een
groot, knallend vuurwerk afgesloten.
Ik was natuurlijk weer de enige die
dit niet doorhad en lag bij de eerste
knal al op de grond te gillen dat we
dekking moesten zoeken. Enniewee,
het festival werd dus totaal in stijl en
knallend afgesloten.
Bijgekomen van de schrik en nog
nagenietend verliet ik samen met alle
andere bezoekers het terrein, om vervolgens mijn bedje op te zoeken. De
volgende morgen werd ik wakker met
geweldige herinneringen aan Alcatrazz
2010. Ik kwam er ook achter dat ik
een leuk souvenir meegekregen had.
Ik mocht namelijk nog ’n keer genieten van het Alcatrazz-zand wat aan de
onderkant van mijn voeten was blijven
plakken. Lang leve sandaaltjes!
Als ik zo de verschillende ‘wiewat-waars’ op hyves lees en ook mag
geloven, is de rest van de Alcatrazzgangers het met mij eens als ik zeg
dat Alcatrazz dit jaar weer een groot
succes geweest is!

TE KOOP
HORST
NIEUWSTRAAT 116

HORST
HERSTRAAT 20b

In 2010 geheel gerenoveerde,
halfvrijst. woning met
berging en tuin
gelegen aan een
rustige woonstraat.
Inhoud ca. 345 m³
Kavelopp. 155 m²

Stijlvol en uitstekend
onderhouden
appartement gelegen
aan de rand van het
winkelcentrum.
Oppervlakte
circa 80 m²

Vraagprijs: e 198.500,- k.k.

Vraagprijs: e 179.000, - k.k.

Info? Bel (0478) 57 82 57

Bekijk ons totale aanbod op www.arvalis.nl

Voor het seizoen 2010/2011 is voetbal
vereniging WITTENHORST op zoek naar een

SPORTMASSEUR-VERZORGER M/V
Enkele kerntaken:
• Tapen, bandageren
• Masseren
• Verlenen van EHBSO
• Overleggen en samenwerken met
hersteltrainer en fysiotherapeut
Kortom: het is een uitdagende functie met veel
perspectief voor je (beroeps-) ontwikkeling
Functie-eisen:
• In het bezit of lerend voor diploma
sportmassage en EHBSO
• Praktische ervaring heeft een voorkeur
Voor meer informatie aangaande deze
functie en voor het richten van je sollicitatie
met CV kun je contact opnemen met:
Ger Geurts
Fysiotherapeut
ggeurts@fysiowestsingel.nl
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15 VRAGEN aan Evi de Kleijne 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

Evi de Kleijne
18
America
Hogeschool van Arnhem
en Nijmegen, opleiding
Sport, gezondheid en
management
Waar word jij later een talent in?
In niets doen, zegt mam altijd, haha!
Maar ik denk dat mijn talent gewoon
nog niet ontdekt is. Ik zou later wel ´n
talent in volleybal willen zijn. Oh ja!
Lekker mezelf blijven en gek doen,
daar ben ik wel goed in.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Communicatie vind ik verschrikkelijk,
maar ja, dat komt vooral door de lerares
die we ervoor hadden. En mijn favoriete
vak is leefstijl. Het gaat over bepaalde
systemen in je lichaam, moeilijk, maar
wel leuk. Maar als lol-hebben-metvriendinnen een vak was, koos ik dat!
Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Mijn beste vriendin is Elke. Elke is bijzonder om haar doen en laten en
omdat ik haar alles kan toevertrouwen.
Dat we allebei verslaafd zijn aan winegums en pepernoten schept ook een
speciale band, haha!
In het weekend ben jij te vinden in?
Op mijn werk bij Center Parcs, in mijn
bed, in Horst voor het uitgaan en in de
gymzaal!
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Safari, wijn voor de rest van mijn
vriendinnen want dat lust ik zelf niet en
vooral heel erg veel eten.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je ermee?
Een all inclusive vakantie naar de
Dominicaanse Republiek boeken,
vervolgens doorvliegen naar Londen
en dan gaan winkelen! Verder gaat er
geld op mijn spaarrekening en als ik
het op latere leeftijd zou winnen, dan
zou ik ook nog wat aan het goede doel
schenken. Of ja, misschien schenk ik ook
wel al wat op deze leeftijd, maar dan
nog niet zo veel.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?
Toen ik een keer op het werk bij een
tafel met zatte jongens stond, het bier
op tafel zette en zei: Aljespriet.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Mijn paspoort, anders kom ik niet ver.

Zonnebrandcrème, geld, roddelbladen,
mijn allermooiste kleren, een volleybal
en een tandenborstel.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Vooraf champignonsoep, daarna aardappelpuree met champignonragout of
hachee met erwten en worteltjes uit
blik en als toetje ananasbavarois.

In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In een joggingbroek met een heerlijk
vest! Dat is echt ‘chill to the bone’,
haha!
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
Mezelf klaarmaken voor het uitgaan,
daar kan ik echt uren over doen, ik doe

namelijk alles gewoon lekker op zijn
tijd. Maar ik kan ook wel al in tien minuten klaar zijn hoor. Verder besteed ik het
liefst tijd aan lekker zonnen buiten.
Stel je bent de baas in jouw
woonplaats, wat is het eerste dat je
verandert?
Een iets groter uitgaansleven creëren en
heel wat meer lantaarnpalen in
onze straat neerzetten, dat zou fijn zijn.
En ik zou er ook voor zorgen dat er
minder sloten zijn waar je ´s nachts na
het uitgaan in kan fietsen, haha!
Languit op de bank, popcorn, chips,
welke film hoort hierbij?
Lovely Bones, die al heel lang
op de planning staat om een
keertje te gaan kijken. En voor daarna
nog White Chicks, waarbij ik de
ondertiteling na zo´n 158547 keer
kijken van kan dromen.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je eerste
bestemming?
Ik heb m´n rijbewijs al gehaald! Mijn
eerste bestemming was Horst, om hem
daar vervolgens tien keer achter elkaar
af te laten slaan. Daarna natuurlijk meteen naar de Mac.
Ik stap het vliegtuig in en de reis gaat
naar?
De Dominicaanse Republiek, daar wil ik
altijd al ’n keertje naartoe.

Zondag 13 juni

Carbootsale in Horst
Rommelmarkt
van 8.30 t/m 16.00 uur
Kasteellaan, entree e 2,-

Gratis voetbal tijdens het WK
bij iedere reparatie of APK!

Tot 12 jaar gratis, A 73 afslag 10
Volgende carbootsale op 25 juli

www.carbootsalehorst.nl

Horsterweg 17, 5975 NA Sevenum . Telefoon 077-4671350 . Telefax 077-4673825

U BENT NIEUWSGIERIG?
....kom dan kijken hoe onze radijsjes groeien

Op zondag 13 juni 2010 staan onze kasdeuren voor u open.
Bezoek ons tussen 11.00 en 16.00 uur en beleef de wereld
van de radijs. Neem een kijkje achter de schermen van onze
teelt en verpakkingswerkzaamheden. Tevens laten wij u zien
wat Cornelissen Techniek te bieden heeft.
Uiteraard staan een hapje en drankje voor u klaar. Ook uw kinderen vergeten we niet.
Graag tot ziens op zondag 13 juni!

Herenbosweg 7

■

5962 NW

www.cornelissenfreshfood.nl

Melderslo

■

■

tel.nr. 077-39 704 80

info@cornelissenfreshfood.nl

Column

Spiegel- en
straatkeuringen
Knotje, vlechtje, of toch los
haar? Make-up? Check!
Oorbellen? Mm.. Kan beter.
Zomerjurkje? Goedgekeurd.
Teenslippertjes of sandalen?
Van top tot teen goedgekeurd,
ready to go.
De spiegel is voor ons
onmisbaar. De spiegel spreekt
altijd de waarheid, iets is ‘hot’ of
iets is ‘not’. Hij geeft ons
toestemming of we wel of niet
de deur uit kunnen. Het is dus
wel duidelijk dat we veel tijd
voor de spiegel doorbrengen.
Iets anders wat we van de
spiegel kunnen waarderen is,
dat hij ons steeds weer opnieuw
van onze nieuwste aankopen
laat genieten. Tijd genoeg aan
ons zelf besteed, nu is het tijd
om ons te focussen op anderen.
Als het gaat om het bestuderen
van de outfits van anderen, is
het terras een hotspot. De
grootste zorg van het terrassen is
de plek, waar gaan we plaatsnemen? Deze moet én overzichtelijk én centraal gelegen én niet
te opvallend zijn. Nadat we deze
geheime spiekbasis gevonden
hebben en gesetteld zijn, kan
het keuren beginnen. In plaats
van onszelf te bekijken, spotten
we nu de ‘Do’s’ en ‘Don’ts’ van
onze medemens. De meest
schokkende outfits paraderen
voorbij. Sommigen gemaakt om
de hemel in geprezen te worden,
anderen gecreëerd om de grond
in te boren. Het flauwvallen en
hyperventileren is ons inmiddels
bekend. Als er weer een
jaloersmakende fashionista door
het centrum van Horst rent,
snakken en happen wij naar
lucht. Bepaalde outfits à la Haute
Couture worden ons regelmatig
iets te veel, als een emotioneel
wrak pinken we regelmatig een
traantje weg op het terras. Op
ditzelfde terras worden trouwens
ook de nieuwste fashion-updates
besproken. Crocs en Uggs de kast
in, sandaaltjes en torenhoge
hakken de kast uit. Pilotenzonnebril in het hoesje, het nieuwe
vlindermodel uit het hoesje.
Kant maakt z’n comeback, dus
duik massaal oma’s kast in. Alles
komt aan bod.
Eenmaal weer thuis wordt
alles tot in detail herhaald,
zowel sprekend als beeldend.
Een onmisbaar hulpmiddel
hierbij is, we durven het bijna
niet te zeggen en jullie raden
het ook vast al, die spiegel!
Mies&Flo
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Kleur aan Norbertuswijk
en centrum van Horst
Een aantal leerlingen van het Dendron College gaan komend weekend met een paar leraren een etmaal lang in
een krottenwijkje in het centrum van Horst wonen. Ook werken scholieren van de school uit Horst dit jaar mee aan
het project Kleur In De Wijk.
Kleur In De Wijk is een project dat
twee jaar geleden gestart werd. Op een
viertal markante plaatsen werd in de
Norbertuswijk in Horst een aantal grote
doeken met illustraties gerealiseerd.
Naast een groep wijkbewoners en
kunstenaars hebben destijds kinderen
van de basisschool Meuleveld aan
dit project meegewerkt. In 2009
werden in een tweede deel van dit
project kleurige bloempotten aan de
wijkbewoners uitgedeeld.
Omdat de gemeente Horst aan
de Maas een van de Millenniumgemeentes van Nederland is, vindt er
nu een vervolg plaats in het kader van
de Millenniumdoelen.
De huidige doeken worden
vervangen door het Wijkcomite
Norbertus en het Dendron College. Op
de doeken wordt aandacht besteed aan
de acht millenniumdoelen. Bovenop

de huidige vier wordt er een vijfde
geveldoek opgehangen. Op de muur
van de ’oude gymzaal’ op de hoek van
Gebroeders van Doornelaan en Paulus
Potterstraat wordt namelijk een extra
afbeelding gemonteerd.
Zesenvijftig leerlingen hebben
de afgelopen maanden een werkstuk
ingeleverd. Door een jury van de school
zullen hieruit vijf stukken geselecteerd
worden. Wethouder Van Rensch zal
het doek dat de hoofdprijs gewonnen
heeft onthullen. In het gemeentehuis
zullen alle zesenvijftig kunstwerken
tentoongesteld worden. De expositie
wordt eveneens door de wethouder
op 11 juni om 16.45 uur in het
gemeentehuis feestelijk geopend.
Ook zal dan het startsein gegeven
worden voor de bewoning van een
krottenwijkje op het Wilhelminaplein,
recht voor het gemeentehuis. Dit

krottenwijkje heeft te maken met de
steun die het Dendron College binnen
het kader van de Milleniumdoelen aan
het project Udavum Karangal in India
geeft. 25 Leerlingen zullen samen
met 4 docenten dit krottenwijkje
een etmaal lang bewonen. De
krottenwijkbewoners ondernemen
tijdens dit evenement allerlei acties.
Het opgehaalde geld is voor de vijf
leerlingen die komend najaar een
reis naar het project in India zullen
gaan maken. Deze leerlingen worden
de nieuwe ambassadeurs en zullen
de huidige ambassadeurs gaan
ondersteunen in allerlei activiteiten
zoals lezingen en promoties.
De tentoonstelling is geopend
van 11 juni tot en met 16 juli. Het
krottenwijkje zal van 11 juni om vier
uur tot de volgende dag vijf uur te zien
zijn.

Schuimparty in Horst
Underconstruction organiseert op zaterdag 12 juni een schuimparty in
het oude pand van De Vlies.
Underconstruction wil met een
aantal activiteiten het jongerenwerk
in de gemeente Horst aan de Maas
nieuw leven inblazen. Onder de naam
Pilot One is de schuimparty het eerste
wapenfeit van de organisatie. Het feest

is bedoeld voor jongeren van 12 tot en
met 15 jaar die worden aangeraden
om een zwembroek of bikini aan te
trekken. De deuren van het oude De
Vlies zijn geopend van 20.00 tot 23.00
uur en de entree bedraagt twee euro.

Dendron College
houdt Galabal 2010

Doedag leerlingen VMBO12
Op dinsdag 15 juni wordt er
voor de leerlingen van VMBO12
Basisberoepsgericht van het
Dendron College in Horst een
maatschappelijke doedag
georganiseerd. De bedoeling is

Giro969

dat de leerlingen door middel van
deze doedag iets goed doen en iets
leren voor later. Opruimen,
begeleiden en boodschappen doen
zijn een aantal klussen die de
leerlingen deze dag gaan uitvoeren.

Voorbeelden hiervan zijn zwerfvuil opruimen in de Kasteelse
Bossen, activiteiten doen met
ouderen en het schoonmaken
van speelgoed bij de dagopvang
De Twinkeling.

Wie wordt
mijn baasje?

Word collectant en help mensen
met een spierziekte.

ZOMER-ZONDAGEN MUZIEKVRIJ
Kijk op www.prinsesbeatrixfonds.nl/
busje of bel 070-3607607.

Waar de zondagmiddagen in Cambrinus door het jaar heen worden
ingevuld met live-concerten, zo gaat het er in de zomermaanden wat
rustiger aan toe. Even geen concerten totdat in september het nieuwe
concertseizoen weer van start gaat...

TUINTERRAS, TUINKAMER & BOLBAAN

Vrijdag 11 juni
WEEkEnd kick Off
ZaTErdag 12 juni
SySTEm PilOT
Hard rOck 80’S
cOVErband
ZaTErdag 19 juni
grungE TribuTE
liVE On STagE
PEarl jam
alicE in cHainS
nirVana
ragE againST THE
macHinE

Geniet op een intiem en lommerrijk terras met heuse tuinkamer
van de 150 speciaalbieren die Cambrinus serveert.
En de bolbaan op ditzelfde terras – als enige van Nederland – nodigt uit
voor een vriendschappelijk spel met spannend vermaak...
maandag, vrijdag en zaterdag 19.00 uur; zondag 14.00 uur

len. Naast het galajurkje of pak wordt
er dus ook veel aandacht besteed aan
het vervoer.
Bezoekers van de optocht
kunnen zich van 18.00 tot 18.30 uur
verzamelen op het evenemententerrein van kasteelpark Ter Horst, te
bereiken via het Peeldijkje. Vanaf de
Wittebrugweg/Nachtegaallaan en de
Tienrayseweg hangen Gala-borden om
de route aan te geven. De deelnemers
aan het gala gaan vervolgens om
18.30 uur in stoet door het bos over
de Kasteellaan richting kasteelruïne,
langs de kasteelboerderij, waar de gala
deelnemers uitstappen bij de boog van
de kasteelruïne.

Optreden Bigns in
OJC Cartouche
In America wordt op zondag 14 juni de jaarlijkse vrije markt gehouden.
Zoals elk jaar staat er tijdens de braderie een leuke band op het podium van
OJC Cartouche. Dit jaar treedt Bigns op.

– in het weekend van 11 juli (finale WK) gesloten –

www.cambrinusconcerten.nl
Venrayseweg 94 077-3983009
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#FQMBOUJOH
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(SPOEXFSL
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Wij HEbbEn PlEk
VOOr EEn ZElfSTandig
WErkEnd kOk
wilhelminaplein 10 5961 ES horst
T (077) 397 12 24

www.blok10horst.nl

Op vrijdag 11 juni zal het jaarlijkse
Gala voor de examenkandidaten van
het Dendron College weer plaatsvinden. Het feest wordt zoals elk jaar
gevierd in dans- en partycentrum Froxx.
Dit jaar rijdt de galastoet een andere
route. Andere jaren reed de stoet over
de Venrayseweg richting de parkeerplaats van Froxx, nu zal de stoet zich
voortzetten via de Kasteellaan naar de
kasteelruïne. Hier stappen de examenkandidaten uit en lopen vervolgens
gezamenlijk te voet naar Froxx.
Elk jaar opnieuw is het voor de examenkandidaten weer een uitdaging om
het origineelste, leukste, grappigste of
mooiste vervoer naar het gala te rege-

+BDPC1PFMTXFH]3#"NFSJDB]UFMPG]JOGP!FSJDBUVJOFOOM

De vijf jongens van Bigns spelen
muziek uit de jaren ’60 en ’70.
Van Led Zeppelin tot The Rolling
Stones en van de Ramones tot Little
Richard. Bigns treedt al jaren op in
kroegen, op motorevenementen en

tijdens festivals en heeft inmiddels
een flinke reputatie opgebouwd.
De deuren van OJC Cartouche
gaan om 14.00 open en de band
begint om 16.00 uur. De entree
is gratis.
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Rijdt met Beleid in Meerlo

Unieke demonstratie
kampioensteam uit 1975
In het weekend van 11 tot en met 13 juni vindt in Meerlo voor de dertiende keer het Ruiterfestijn plaats.
Onderdeel van de festiviteiten op het terrein van manege de Megelsprong is een demonstratie van het kampioensachttal uit 1975. Eigenlijk was het geen achttal maar waren het tien ruiters die toentertijd het Nederlands kampioenschap in de wacht sleepten in Rossum, een dorpje net boven Oldenzaal in de Achterhoek. Weliswaar namen
35 jaar geleden acht ruiters van Rijdt met Beleid uit Meerlo deel aan de wedstrijd in Rossum, maar het achttal had
ook nog een commandant en een reserveruiter.

Limburgse miniorenkampioenen bij HZPC
Imke van den Hoef en Koen Koster van zwemvereniging HZPC uit
Horst hebben bij de Speedo kampioenschappen in Landgraaf zeven
gouden medailles behaald. Imke won in Landgraaf alle wedstrijden
waar ze aan meedeed en ging naar huis met vijf gouden plakken. Koen
behaalde twee gouden en drie zilveren medailles. Zwemmers Noa de
Vries, Dimitar Kamnarovski en Servé Nelissen stonden ook meerdere
malen op het podium met zilveren en bronzen plakken. Op de foto het
complete HZPC-team dat in Landgraaf deelnam aan de wedstrijden.

Het kampioensteam uit 1975 verzorgt een eenmalige demonstratie dressuur op ‘Belse Knollen’
De toenmalige commandant is de
nu 81-jarige Jan Custers uit Swolgen.
Een paardenliefhebber pur sang die
anno 2010 nog dagelijks te vinden is
bij manege de Megelsprong. Custers:
“Vroeger ging het er iets anders
aan toe dan nu. Bij deelname aan
wedstrijden in andere dorpen reisden
we altijd gezamenlijk en waren we
twee dagen van huis. De avond voor
de wedstrijd werd gefeest en de dag
erna namen we deel aan de wedstrijd.
Er werd toen veel meer samen gedaan
dan nu. Maar tijden veranderen en
dus ook de ruitersport. Dat merkte ik
pas toen we met z’n tienen aan het
oefenen waren bij Paul Rouwet met
z’n ‘Belgische knollen’ zoals wij dat
zeggen. Oude herinneringen werden
opgehaald waarbij in de loop der jaren
diezelfde verhalen vaak flink aangedikt
werden. Kijk, dat wij nu optreden met
dit kampioenstiental is leuk maar wij
hoeven geen prestatie te leveren.
Wij doen dit gewoon voor de lol en
ik kan je verzekeren dat dit echt
superleuk is om te doen,” lacht
commandant Custers.

Vroeger deed men
alles in clubverband
Lei Willems (70) uit Blitterswijck
was in 1975 kopruiter van het achttal
dat meedeed aan de wedstrijd in
Overijssel. Hij vindt het prachtig dat
het kampioenschapsteam van toen
nog steeds compleet is. “Zeg nou zelf,
de oudste is 81 jaar en de jongste 51
en ze zijn er nog allemaal. Toen ik hen
benaderde om mee te doen aan de
demonstratie aanstaande zaterdag,
werd door iedereen enthousiast gereageerd. Uiteraard gaan wij niet meer op
halfbloedpaarden rijden want stel je
voor dat er iemand vanaf dondert. Wij
zijn niet meer de jongste, dus hebben
we gekozen voor koudbloedpaarden,

die zijn wat rustiger. Het oefenen
op de paarden bij Paul Rouwet was
geweldig. We werden daar ontzettend
fijn ontvangen en vooral na de ‘training’ oude herinneringen ophalen was
echt heerlijk,” aldus Lei. De koploper
is intussen benoemd tot erelid van
vereniging Rijdt met Beleid waarvan
hij negen jaar voorzitter was. “Toen ik
ermee stopte heb ik Jan Janssen nog
benaderd om voorzitter te worden.
Jan was toen nog een echte snotneus
maar wij zijn wel blij dat hij toehapte
want hij heeft onze vereniging een geweldige boost gegeven. Hij organiseert
van alles rondom de wedstrijden en
weet zelfs niet-paardenliefhebbers te
enthousiasmeren,” lacht Willems.

Die ‘Belgen’
zijn wat rustiger
en dat komt
ons oudjes goed uit
De jongste deelnemer aan de demonstratie van zaterdag is Piet Gielen
uit Meerlo. Piet is 51 en kan zich niet
zoveel herinneren van de prestatie 35
jaar geleden. “Ik was toen 16 jaar en
op die leeftijd willen je interesses ook
wel eens afdwalen. Wat ik mij herinner
is dat wij met z’n allen naar Rossum
vertrokken en daar twee dagen bleven.
Alles gebeurde in clubverband en dat
is tegenwoordig veel minder. Nu is het
meer ieder voor zich. Toen Lei Willems
me vroeg of ik mee wilde doen met de
demonstratie hoefde ik geen minuut
te twijfelen. Ik kan het redelijk goed
met koudbloedpaarden vinden omdat
ik regelmatig meedoe aan ringsteken,
een tak van sport die uitgevoerd wordt
op ‘Belse’. Afgelopen dinsdag hadden
we generale repetitie bij Rouwet in
Grubbenvorst, dat was super en het
ging prima. Vooral na afloop gezellig

bijkletsen en sterke verhalen vertellen dat was nog wel het mooiste. Ik
verwacht er zaterdagavond veel van.
Volgens mij komen er veel mensen
een kijkje nemen naar die ‘oudjes’. We
zullen de bezoekers laten zien dat we
het nog niet verleerd zijn,” aldus de
benjamin van het tiental.

Strijd om ’Golf
Horst-aan-de-Maas Cup’
op de Golfhorst

Gemiddelde leeftijd
van de ruiters
is 65 jaar
Naast Jan Custers, Lei Willems
en Piet Gielen, zullen ook Lowie
van Veghel (Meerlo), Hay Kursten
(Swolgen), Hay Aerts (Broekhuizen),
Jan Willems (Blitterswijck), Henk Poels
(Blitterswijck), Jan Bovee (Meerlo) en
Twan Willems uit Kessel deelnemen
aan de demonstratie op de koudbloedpaarden. De gemiddelde leeftijd van
deze tien mannen is 65 jaar. Ze dragen
zaterdagavond allen een trui met
daarop hun naam en de naam van het
paard waarmee ze in 1975 Nederlands
kampioen werden.

Bij de Golfhorst werd afgelopen zondag voor de zevende keer
gestreden om de Golf Horst aan de
Maas Cup. De afslag werd verricht door
Lucas, de zoon van burgemeester Kees

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

van Rooij. De eerste prijs voor de hoge
handicappers werd gewonnen door
Mia Vissers. Bij de lage handicappers
ging de winst en tevens de hoofdprijs
naar Henny van Ham.
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Zestal schutterij St. Jan
wint Grubbenvorster
Sportprijs
Afgelopen zaterdag mocht het zestal van schutterij St. Jan uit handen van Tweede-Kamerlid Raymond Knops de
Grubbenvorster Sportprijs in ontvangst nemen. De zes schutters wonnen vorig jaar het OLS in Neer. De
Grubbenvorster Sportprijs bestaat uit een cheque ter waarde van 300 euro plus een sculptuur.
De tweede plaats was voor
tweevoudig Nederlands kampioen
rolstoeldansen Ilona Claassens. Zij
ontving een cheque ter waarde van
150 euro. Op de derde plaats eindigde golfer Fernand Osther die een
waardecheque van 50 euro ontving.

Alle genomineerden
zijn winnaars

Knotshockey Horst
Dinsdag 8 en woensdag 9 juni gingen de E- en F-jeugd van
hockeyclub Horst de strijd aan met hun opa of oma. Een uur lang
’knotsten’ de kids met hun opa of oma een potje hockey.
Bij ’knotshockey’ wordt er in plaats van met een normale hockeystick en -bal gehockeyd met een knots en bal gemaakt van zacht
schuimrubber.

AVV America viert
90-jarig jubileum

De Grubbenvorster Sportprijs
werd uitgereikt na afloop van de
zeskampwedstrijden die diezelfde
middag in Grubbenvorst plaatsvonden nabij de manege van ruiterclub
De Pijts. Tweede Kamerlid Knops:
“Eigenlijk zijn alle drie de genomineerden winnaar en ik ben dan ook
blij dat ik niet in de jury zit. Maar
er kan er maar ééntje winnen. Het
zestal van schutterij St. Jan heeft een
uniek prestatie geleverd. Zij hebben
met het binnenhalen van het OLS

naar Grubbenvorst heel Horst aan de
Maas op de kaart gezet. Een formidabele en sportieve prestatie van formaat,” aldus Knops die verder aangaf
dat de sportieve prestaties van Ilona
Claassens en Fernand Osther eveneens ongekend goed waren. Na de
uitreiking van de Sportprijs zochten
genomineerden en bezoekers vlug de
schaduw op want het was bloedheet
bij de manege.

Deelname zeskamp
uit andere kernen
viel tegen
Bij diezelfde manege organiseerden diverse Grubbenvorster
verenigingen een grootse zeskamp
voor alle inwoners uit de gemeente
Horst aan de Maas. Doel van deze
zeskamp was om op een sportieve
en leuke manier de verbroederings-

strijd met elkaar aan te gaan. De
sportieve ontmoeting vond plaats
dankzij de steun van stichting Plus
Evenementen, het DCM-fonds en de
Grubbenvorster dorpsraad.
Roy Knelissen van Grubbenvorst
Promotion: “Waar het aan ligt weet
ik niet maar er heeft slecht één team
buiten Grubbenvorst meegedaan aan
de zeskamp en dat team kwam uit
Lottum. Het is voor de organiserende
verenigingen uit Grubbenvorst erg
spijtig dat er zo weinig animo was
voor de zeskamp vanuit de andere kernen.” Waarom de deelname
vanuit de andere kernen zo minimaal
was kon hij niet zeggen.
“Wellicht dat we bij de evaluatie van de zeskamp een antwoord
krijgen. Zo niet, dan proberen we op
een andere manier te achterhalen
waarom er geen deelnemers uit de
andere kernen zich hebben aangemeld,” aldus Knelissen.

Op 20 juni is het 90 jaar geleden dat voetbalvereniging AVV America
werd opgericht. Om dat te vieren is het op zaterdag 12 juni feest op het
sportpark van AVV.
De jubileumdag begint om
13.30 uur met een jeugdtoernooi.
Een selectie van spelers uit de
verschillende senioren-, dames- en
veteranenelftallen moeten om
18.00 uur aantreden voor een wedstrijd tegen oud-spelers van AVV.

De dag wordt afgesloten met
muziek.
Voetballiefhebbers zijn van harte
welkom om zaterdag te komen
kijken naar de jeugd- en seniorenwedstrijden op sportpark Erica in
America.

Sponsorloop voor KIKA
Niet alle jongeren zijn tegenwoordig bezig met computeren en
telefoneren. De 19-jarige Erwin Raedts organiseert vrijdag 11 juni een
sponsorloop om geld in te zamelen voor Stichting KIKA.
Vanuit zijn opleiding ROC
Eindhoven Sport en Bewegen regelt
hij dat de leerlingen van OJBS
“De Krullevaar” in Sevenum gaan

rennen om geld te verdienen.
De sponsorloop begint om 14.00 uur
en zal ongeveer drie kwartier duren.

Beachweekend in Horst
Zelfs zonder zee kun je een prima strandfeest organiseren. En daar
hoort beachvolleybal bij, maar ook strandvoetbal kan heel leuk zijn.
Op de tweede editie van het beachweekend in Horst vindt daarom op
zaterdag 10 juli het Horster Beach Soccer toernooi plaats.
Voor café De Beurs wordt geel
zand gestrooid zodat het echt een
strand lijkt. Op zondag 11 juli vinden
de volleybalwedstrijden plaats.
Iedereen van 15 jaar of ouder
mag meedoen. De teams voor het
voetbal bestaan uit drie personen.
Voor een volleybalteam zijn drie of
vier mensen nodig. Een team met
professionele spelers hoeft maar uit

Grubbenvorster Sportprijs 2010 is voor de schutters van schutterij St. Jan

drie mensen te bestaan, recreanten
moeten vier leden hebben. Zaterdag
beginnen de wedstrijden om 17.00
uur. Zondag starten de sporters al om
13.00 uur. Inschrijven kan bij café
de Beurs, Gasthuisstraat 27 in Horst
of via www.beachweekend.nl en
per team bedraagt het inschrijfgeld
15,00 euro. Op de site is ook meer
informatie te vinden.

Doe mee!
ENDERMOLOGIE

3-daagse: 5-10-15 km zondag: 20 km

vrijdag 18 juni zaterdag 19 juni zondag 20 juni

de manier voor het behandelen van:
• cellulitis;
• vastzittende vetophopingen;
• verslapte huid;
• verlies van centimeters.

NU in combinatie met het
Powerslim proteïne dieet  100,korting of bij een losse kuur

10+1 GRATIS

Venloseweg 104, Horst
Tel. (077) 464 20 42

www.wandeldriedaagse.nl
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Korfbaldames Merels C1
brons op het NK
Op 5 juni heeft team C1 van
De Merels de 3e plaats behaald op
het Nederlands Korfbal
Kampioenschap voor meisjes.
Vier teams uit Nederland hadden zich

geplaatst voor dit kampioenschap.
De eerste wedstrijd werd helaas met
4-2 verloren tegen SPES C1 uit
Milsbeek. Hierdoor bereikten de
dames van De Merels de finale niet en

moest er tegen de meiden van
De Peelkorf uit Ysselsteyn gestreden
worden voor de 3e plaats.
Deze wedstrijd heeft het team van
De Merels gewonnen met 5-3.

Eerste team 50+
van de Gagel
kampioen van Limburg
Het eerste team 50+ van tennisvereniging de Gagel uit MeerloWanssum is op zaterdag 5 juni kampioen in de Hoofdklasse Limburg
geworden.
Eerder werden al enkele
jeugdleden van de Gagel Limburgs
kampioen. Na een redelijke start van
de competitie begon het team 50+
steeds beter te spelen.
Twee weken geleden werd
koploper Kerkrade 1 verslagen,
terwijl medeconcurrent Grootveld uit
Panningen verloor. Hiermee kwam
het kampioenschap plotseling in

beeld. Afgelopen zaterdag moesten
er minimaal 3 punten gehaald
worden in Maasbree. Door met 4-0
te winnen van Maasbree 1 was het
kampioenschap een feit.
Tennisvereniging de Gagel is in
1975 door een aantal inwoners van
Meerlo-Wanssum opgericht. Op dit
moment telt de vereniging ongeveer
280 leden.

Jongerengilde organiseert
wandelvierdaagse Sevenum
Voor de derde keer op rij organiseert het Jongerengilde vanaf donderdag 24 juni de wandelvierdaagse door Sevenum en Kronenberg. Op woensdag 23 juni kunnen de wandelaars zich tussen 18.30 en
20.00 uur opgeven bij de Blokhut in Sevenum. De kinderen van de Sevenumse en Kronenbergse
basisscholen geven zich via een opgave-formulier op school op.
Volwassenen hebben de
keuze tussen 10 en 15 km,
kinderen tot en met groep 6
lopen 5 km en kinderen van
groep 7 en 8 lopen 10 km.
De vertrektijd donderdag, vrijdag
en zaterdag is tussen 18.00 en
19.00 uur. Op zondag is dit tussen
11.00 en 12.00 uur voor het

gemeentehuis in Sevenum.
Zondag 27 juni eindigen alle routes
’s middags in het speeltuintje op
het Luttel, vanaf daar loopt
iedereen in een defilé via de kerk
naar de Blokhut, waarbij
Labberjoeks voor de muziek zorgt.
De medailles worden vervolgens bij
de Blokhut uitgereikt en is er een

Sjaak Gielen, San Ebus,
Harrij Bruijsten, Gérard Bruijsten en Arnold Disveld

open dag van het Jongerengilde.
Voor de jeugd zijn in en om
de blokhut allerlei activiteiten
opgezet. Zo is er een springkussen en kun je zien wat er
allemaal te doen is bij het
Jongerengilde. Twee dj’s zullen
hierbij voor de muzikale sfeer
zorgen.

Slottoernooi F-jeugd
Hockeyclub Horst
Afgelopen zaterdag vond bij Hockeyclub Horst het afsluitende slottoernooi van de F-jeugd plaats.
De kinderen konden laten zien wat ze het afgelopen seizoen geleerd hadden. De 175 kinderen, verdeeld over
21 teams, hockeyden vol enthousiasme op acht kleine velden. Na afloop verliet iedereen met een verdiende
medaille het hockeyveld.

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

Proef ook onze specialiteiten
met asperges
en huisgemaakte pasta’s
Reserveren gewenst

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

La Rondine - Meterikseweg 84 - Horst

OPSLAG NODIG?

077 - 477 41 65

Tijdelijke opslag voor particulieren en
bedrijven in Horst & Baarlo

WWW.COXSELFSTORAGE.NL
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Sacramentsprocessie in Broekhuizenvorst KerkOok nostalgische
en folkloristische aard
spelen een rol
De processie was vroeger een
belangrijke gebeurtenis en als de
processie langs trok, moest alles er
piekfijn uitzien. In de huizen werd
achter het raam of in de deuropening een altaartje gemaakt met
daarop het Heilig Hart of Mariabeeld
met brandende kaarsen. Op verschillende plekken in het dorp en

bij kapelletjes werden rustaltaren
gebouwd. De rustaltaren werden
door de mensen uit de buurt versierd
door middel van het vormen van
Bijbelse symbolen met veldbloemen,
groene blaadjes en zaagsel. Bij deze
rustaltaren speelde de fanfare, zong
het zangkoor en werd de zegen
gegeven.
Na de processie was het vaak
druk in de plaatselijke cafés.
Tegenwoordig zijn de gebeurtenissen rondom de Sacramentsprocessie
eenvoudiger.

zondag

zondag

Heilige mis

10.00

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Grubbenvorst
zaterdag

zondag

Heilige mis

19.00

Heilige mis

09.45

Heilige mis

08.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Horst (Norbertus)
zaterdag
zondag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

19.00
09.30
08.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

10.30
09.00

Lottum
zondag

Geopend op:
woensdag t/m vrijdag van 10.00 - 18.00 uur
zaterdag van 10.00 - 16.00 uur
Wautersweg 2, 5993 NR Maasbree
Telefoon 077-4651794

www.haardstede.nl

DE 3VROUWEN

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

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
maandag
donderdag

zondag

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Swolgen
zondag
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

vrijdag

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

Meterik

donderdag

kregen belangstellenden de gelegenheid om zelf op het orgel te spelen.
Verder was er een speurtocht door de
kerk en een ballonnenwedstrijd
georganiseerd. In het atrium kon op
een terrasje een drankje genuttigd
worden.

10.00

Hegelsom

Tokkelen van de
Lambertuskerk

Op het Lambertusplein was een
groot activiteitenkussen aanwezig en
kon de jeugd knutselen en zich laten
schminken. Voor de allerkleinsten was
er een klein springkussen.
In de kerk zelf werden demonstraties gegeven op het grote orgel en

Heilige mis

Broekhuizen

zondag

Christus, in de vorm van een geconsacreerde hostie, op plechtige wijze
door de straten van een stad of dorp
draagt. De fanfare speelt plechtige
processiemarsen en de pastoor loopt
met de monstrans onder de ´hemel´,
een vierkante overkapping van rijkversierde, kostbare stof die door vier
mannen wordt gedragen.

Zondag 6 juni was er tussen 12.00 uur en 17.00 uur de mogelijkheid
om van de kerktoren van de Lambertuskerk naar beneden te tokkelen.
Vanaf het tweede dek in de klokkentoren konden de waaghalzen zich laten
afdalen.

America

Griendtsveen

Al bijna vijf eeuwen lang trekt in Broekhuizenvorst jaarlijks de sacramentsprocessie door het dorp. Dit jaar trekt de processie op zondag 13 juni
na de Heilige Mis van 10.30 uur naar het kapelletje Sterre der Zee, gelegen
op de Swolgenseweg in Broekhuizenvorst. Parochianen en andere gelovigen
worden uitgenodigd om in de processie mee te lopen.
In deze tijd van het jaar trekken op tal van plaatsen in Limburg
sacramentsprocessies met biddende
mensen door de straten. Niet alleen
religieuze overwegingen maar ook
nostalgische en folkloristische aard
spelen hierbij een rol. Een sacramentsprocessie is een processie waarbij de
priester of pastoor het Lichaam van

diensten

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

De tijden die hier zijn afgedrukt zijn
standaardtijden. Voor afwijkende tijden
van kerkdiensten verwijzen wij u naar
de desbetreffende parochie.

Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

Sevenum
Huisartsenpraktijk Dr van Weeghel
Zonnedauw 70 Sevenum
T 077 467 41 75
Spreekuur: op afspraak
ma t/m vr 08.00 - 12.00 uur
en 13.00 - 17.00 uur
Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
ma t/m vr 08.00 - 12.20 uur
Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
ma t/m vr 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur
zon- en feestdagen 11.00 – 12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
11 juni t/m 18 juni
Tandarts Verstappen
Peperstraat 22, Sevenum
T 077 467 20 28

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

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

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

Fietstocht Rowwen Hèze

zo 13 juni 8.30-16.00 uur
Organisatie: Mcc Events
Locatie: Kasteellaan

zo 13 juni 10.00-14.00 uur
Organisatie: TWC Oranje en
Rabobank Maashorst
Locatie: Café Oud Meerlo

Fietstocht Rowwen Hèze

America

90-jarig jubileumdag AVV
za 12 juni 13.30 uur
Organisatie: Voetbalvereniging
AVV America
Locatie: Sportpark Erica

Vrije markt en
kindermarkt
zo 13 juni 12.00 tot 17.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging
St. Caecilia America
Locatie: Kerkplein en
Past. Jeukenstraat

Optreden Bigns
zo 13 juni 16.00 uur
Organisatie: OJC Cartouche
Locatie: OJC Cartouche

Broekhuizenvorst
Sacramentsprocessie

zo 13 juni
na Heilige Mis 10.30 uur
Organisatie: Kerk
Broekhuizenvorst
Locatie: Kerk Broekhuizenvorst

zo 13 juni 10.00-14.00 uur
Organisatie: TWC Oranje en
Rabobank Maashorst
Locatie: het Parkhotel

Theatershow Weisterbeek
do 15 juni 13.30 uur
Organisatie: basisschool
Weisterbeek
Locatie: Basisschool
Weisterbeek

Lottum

Expositie Staaltje van Textiel
vanaf vr 11 juni t/m 31 oktober
Organisatie: Internationale
Textilkunstgruppe Krefeld
Locatie: Museum De Locht

Sevenum

Sponsorloop voor KIKA
vrij 11 juni 14.00 uur
Organisatie: Erwin Raedts
Locatie: OJBS De Krullevaar

Renault-weekend
vrij 11, za 12 en zo 13 juni
Organisatie: Renault Vrijbuiter
Vrienden Club
Locatie: camping Maashof

Meerlo

Ruiterfestijn
vrij 11 juni t/m zo 13 juni
Organisatie: Manege de
Megelsprong
Locatie: Manege de
Megelsprong

Fietstocht Rowwen Hèze
zo 13 juni 10.00-14.00 uur
Organisatie: TWC Oranje en
Rabobank Maashorst
Locatie: Café de Sevewaeg

Foto-expositie honderd
jaar Hoeve Rosa
zo 13 juni
Organisatie: Hoeve Rosa
Locatie: Hoeve Rosa

Schapendag
zo 13 juni 12.00-17.00 uur
Organisatie: Stichting
Groengroep en Atelier de Stal
Locatie: Atelier de Stal

Horst

´Held van Horst´
vr 11 juni 16.00 uur
Organisatie:
Supermarkt Jan Linders
Locatie:
Supermarkt Jan Linders Horst

Sloppenwijkje en tentoonstelling Kleur In De Wijk
vr 11 juni 16.00 uur
Organisatie: Dendron College en
Wijkcomité Norbertus
Locatie: Gemeentehuis

Gala Dendron College
vr 11 juni 18.30 juni
Organisatie: Dendron College
Locatie: vertrekpunt tocht:
evenemententerrein Kasteelse
Bossen

Country-avond
vr 11 juni 19.00 uur
Organisatie: Disco ´t Trefpunt
Locatie: J.C. De Vlies

Plantenwandeling rond
Wittsee
za 12 juni 9.15 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Vertrekpunt: parkeerplaats tegenover ´aan Tafel´

Schuimparty
za 12 juni 20.00 uur
Organisatie: Underconstruction
Locatie: J.C. De Vlies

Optreden Campaign
za 12 juni 21.00 uur
Organisatie: band Campaign
Locatie: Café De Lange

Funpop
za 12 en zo 13 juni
Organisatie: Stichting Funpop
Locatie: Evenemententerrein
Kasteelse Bossen

Melderso

Doolgaardstraat 42
5961 TS Horst
T: 077-3986895 - M: 06 54727021
M: info@li-ren.nl - W: www.li-ren.nl
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82 CM FULL HD LCD BREEDBEELD TV

• Full HD techniek zorgt voor eem ongeëvenaarde beeldkwaliteit! 3x HDMI-aansluiting, USB-aansluiting.
• Invisible Speaker voor een nog mooier design, Clear Voice II
zorgt voor een perfect geluid.
• Smart Energie Saving = enorme energie besparing.
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4 Sterren
vriesgedeelte
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349

315 LITER KOEL / VRIES COMBINATIE

• Netto inhoud koelgedeelte: 223 liter, netto inhoud vriesgedeelte: 92 liter.
• Automatische ontdooiing koelgedeelte.
• Extreem zuinige energieklasse A+, glazen draagplateaus.

15,6”

799
699

BEELDSCHERM

RAZENDSNEL NOTEBOOK

499

• Intel Pentium Dual Core processor T4400, Intel GMA 4500M shared video.
• 4 GB intern geheugen, 320 GB harde schijf.
• Geïntegreerde webcam en 5-in-1 kaartlezer.

3 LITER

2100
WATT

GRATIS ORANJE
VOETBAL

89
69

55

KOUDE ZONE FRITEUSE

• Royale 3 liter inhoud, 2100 Watt vermogen.
• Verwijderbare, vaatwasserbestendige binnenpan.
• Veilig en handzaam door handvatten aan de binnenpan,
uitneembaar bedieningspaneel met verwarmingspaneel.

STEREO-SET +
MP3 / CD-SPELER

85

49

1600 WATT STOFZUIGER

• Elektronisch regelbaar vermogen, duurzame,
metalen telescoopbuizen.
• Automatisch oprolsnoer, inclusief combi-borstel.

• USB direct voor het afspelen van MP3 en WMA
bestanden, Digital Sound Control voor optimale
muziekstijlinstellingen.
• CD-speler speelt CD, CD-R(W) en MP3, Dynamic
Bass Boost voor krachtige geluidsweergave.

379

GAS / ELECTRO-FORNUIS

• 4 gasbranders met electrische vonkontsteking, vlambeveiliging.
• Electrische oven met onder- & bovenwarmte + grillfunctie.
• Ruime 62 liter oven met handige ovenverlichting.

199
179

99

SYNN-LUX

105 LITER KOELER

Kredietsom

800.000 PIXELS

• Liefst 14 Megapixels en 5x optische zoom.
• Digital Image Stabilization voorkomt schokkerige
foto’s, rode ogen reductie, 21 verschillende foto
keuze-instellingen.
• Korte AVI ﬁlmpjes met geluid maken.

349
249

DIGITALE SD-KAART
VIDEOCAMERA
•
•
•
•
•

295

Waterbeveiliging

AAA KLASSE VAATWASSER
Programmakeuze door symbolen.
Waterslangbeveiliging = extra veilig.
Startuitstel = ideaal voor nachtstroom.
Extreem zuinige energieklasse AAA.

*Rekenvoorbeeld tijdens uitgestelde betaalperiode.

39x OPTISCHE ZOOM

88

499
399

12
Couverts-inhoud

•
•
•
•

• Zeer ruime en overzichtelijke indeling.
• In hoogte verstelbaar draagplateau.
• Grote groentelade, zeer zuinig in verbruik.

149
129

DIGITALE
FOTOCAMERA

62 LITER
OVEN!

.

89
69

6.9 CM LCD-SCHERM
5x OPTISCHE ZOOM
14 MEGAPIXELS

Inclusief
afstandsbediening

549
449

Grill

5L

10

1600
WATT

199
149

599
499

169

Opnemen op een SD/SDHC geheugenkaartje.
Super Lolux voor betere opnames bij weinig licht.
Konica Minolta lens met 39x optische zoom.
One touch Upload naar YouTube™.
Eenvoudige Laser Touch bediening.

Rekenvoorbeeld Lease na periode uitgesteld betalingsperiode.
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De rekenvoorbeelden zijn slechts voorbeelden, anders kredietsommen zijn ook mogelijk. *Een niet doorlopend kredietaanbod van
Comford Card, een handels- en merknaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., toetsing en registratie bij BKR. Vraag
naar de voorwaarden en prospectus in de winkel of kijk op www.comfortcard.nl of vraag telefonisch op via (030) 63 88 100.

Maandag open vanaf 11.00 uur.

HORST

Hoofdstraat 25
(weg rondom centrum)
Kijk ook op www.maxwell.nl

m090610

Digitale scartaansluiting

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. tot 13 juni 2010).

82
CM

• Regelbare 1400 toeren centrifuge.
• 7 kilo inhoud = 40% extra!
• Handige startuitstel en resttijdindicatie.
• Extreem zuinige energieklasse A+.

START-UITSTEL

