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WENST LOTTUM SUCCES MET DE ROZENFEESTEN

Ankie Kleuskens, Melderslose korfbalster in ’Oranje’
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Lottum wordt een
Koninkrijk van Rozen
De afgelopen weken en dagen hebben meer dan duizend vrijwilligers zich ingezet voor de
elfde editie van het Rozenfestival in Lottum. Het thema van dit rozenfestival is ‘Een Koninkrijk van
Rozen’. Straatnamen en de markt dragen voor deze gelegenheid koninklijke namen en er is een
rozenkoningin die op sprookjesachtige wijze in het huwelijk treedt. Het Rozenfestival vindt plaats
van 6 tot en met 9 augustus. Vrijdagnamiddag openen om 17.00 uur de poorten van het festival.
Zaterdag, zondag en maandag kan men vanaf 10.00 uur terecht in het koninkrijk van rozen.

Voor de editie van dit Rozenfestival
is zelfs een kasteel gebouwd op het
Koninginneplein aan de Maas. Een
imposant bouwwerk dat hoog boven
de uiterwaarden van de Maas uitsteekt.
Met een hoogte van ruim 12 meter
en een breedte van zo’n 50 meter
is het kasteel een echte eyecatcher.
Buurtvereniging De Veerhook uit Lottum
viert dit jaar haar 40-jarig jubileum
en nam de opbouw van het uit Beesel
overgenomen kasteel voor haar rekening.
Leon Sauvageot, woordvoerder
en bouwmeester, was de afgelopen
twee weken dagelijks aanwezig bij het
monteren van het kasteel. “We hebben
er continue met gemiddeld twintig personen in wisselende bezetting aan gewerkt. Er was weliswaar een draaiboek
voor de opbouw van het kasteel maar
toch, je komt altijd weer dingen tegen
die niet helemaal kloppen en dan is het
improviseren. Maar het gebouw staat

en we zijn er ‘biëstig’ trots op”, aldus
Leon. De dames van De Veerhook leggen de tuin rondom het kasteel aan. Als
het festival voorbij is wordt het kasteel
te koop aangeboden op marktplaats.

Meer dan 1.000
vrijwilligers actief
Aan Rozendorp-voorzitter Theo
Verheggen de vraag of er wel voldoende rozenknoppen zijn nu het weer
de laatste weken iets tegen zit. “Nee
hoor, een bestuurslid heeft een rondje
langs de velden gemaakt en is van
mening dat er voldoende velden zijn
die bloeien. We hebben in het verleden
wel vaker angst gehad dat er te weinig
rozen zouden zijn maar het is nog altijd
goed gekomen”, zegt de voorzitter.
Volgens Verheggen verloopt alles
naar wens en is Lottum er vrijdagnamiddag helemaal klaar voor.
Op het festivalterrein zijn naast de

vele mozaïeken en objecten ook allerlei
activiteiten georganiseerd die met rozen
te maken hebben. Zo is er een rozendokter, een heuse veiling van rozen
bij het paviljoen van bloemenveiling
Landgard en worden er dagelijks demonstraties bloemschikken gehouden.
Op gezette tijden wordt een toneelstuk
opgevoerd waarbij de Rozenkoningin
in het huwelijk treedt met een nog
onbekende prins. De kerkelijke inzegening vindt plaats in de Gertrudiskerk
van Lottum en is vrij toegankelijk voor
bezoekers aan het festival. De kerk, het
Koninginneplein en het Prinsenplein
(Markt) hebben een uitgebreid muziekprogramma dat te vinden is op
www.rozendorp.nl
Op het festivalterrein is ook plek
voor de Floriade-truck en een informatiestand van de werkgroep Ride for the
Roses Lottum. Bezoekers kunnen zich
ter plekke laten inschrijven voor een
van de toertochten en steunen daarmee

het goede doel. Horeca-ondernemer
Ad Sillekens van café d’n Hook in
Lottum speelt in op het thema van het
festival door een kasteel van bierkratten
te bouwen voor zijn terras. Alle rode
kratten zijn afkomstig van de Koninck
Brouwerij uit Antwerpen. Het krattenkasteel wordt opgebouwd door studenten aan de Technische Universiteit Delft.

Veerpont en parkeerplaatsen zijn gratis
Op maandag 9 augustus vindt voor
de eerste keer een uitwisseling plaats
van studieclubs in de sector boomteelt. De Studieclub Regio Boskoop

komt die dag op uitnodiging van de
Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas
naar het Rozenfestival te Lottum. Meer
informatie hierover is te vinden op
www.boomteeltstudieclub.nl
De stichting Rozendorp Lottum
verwacht in totaal zo’n 50.000 bezoekers. Met name vanuit Duitsland is de
belangstelling groot. Om die reden
zet veerpont Lottum – Lomm tijdens
het festival alleen maar fietsers en
voetgangers (gratis) over. Het parkeren
is op alle daarvoor bestemde terreinen
gratis.
De opening van het Rozenfestival
vindt vrijdagavond 6 augustus plaats
om 19.00 uur op het Koninginneplein.

ONDERNEMERS OPGELET!
BEREIK 50.000 BEZOEKERS IN 6 DAGEN
300 COLLEGA’S HEBBEN AL INGESCHREVEN

GROOTSTE CONSUMENTEN- EN BEDRIJVENBEURS VAN NEDERLAND
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KASTEELPARK TER HORST
Horst aan de Maas

Informeer voor deelname via info@deprobeurzen.nl of kijk op www.hiltho.nl
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Gemiddelde leeftijd 68 jaar

Vijf broers maken 10-daagse
toertocht op motor door Engeland
Vijf broers zijn afgelopen zaterdag teruggekomen van een 10-daagse
tentvakantie op de motor door Engeland, Schotland en Wales. Het zijn de
gebroeders Voermans uit verschillende plaatsen in Noord-Limburg. Hay, 58
jaar komt uit Leunen, Piet is 65 en woont in Venray, Jac is 70 en komt uit
Horst, Jan is 71 en woont in Oirlo en de nestor van het motorkwintet is Frans,
die 77 jaar oud is en in Boxmeer woont. Bepakt en bezakt vertrokken de vijf
ieder op hun eigen motor op donderdag 22 juli om afgelopen zaterdagmiddag
gezond en wel weer voet te zetten op Limburgse bodem. De mannen
vertrokken zonder hun echtgenotes zodat deze een weekje verlost waren van
hun ‘motorduivels’.

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

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

Redactie
zo van ons,
Jeroen van de Nieuwenhof
zo helemaal jij.
(hoofdredacteur)

Voor de broers Voermans is een
toertocht eigenlijk niets bijzonders want
sommigen van hen doen dit al meer
dan tien jaar. Toch wel apart is het feit
dat zij samen een gemiddelde leeftijd
hebben van iets meer dan 68 jaar.
En dan is er natuurlijk nog het links
rijden in Engeland… Hay Voermans, de
jongste motorrijder zegt hierover: “We
lieten Frans als oudste voorop rijden
en hadden afgesproken regelmatig
in de spiegel te kijken of de anderen
volgden. We hadden afgesproken te
stoppen als iemand achter zou blijven.
Frans reed echter iets te langzaam en
iedereen zoefde ons rechts voorbij. De
kopman van het motorkwintet hield
zich netjes aan de snelheid van twintig
zoals de verkeersborden aangaven. Hij
had eerst niet door dat het om mijlen
ging en niet om kilometers per uur”,
lacht Hay. De andere broers schateren
het eveneens uit, maar hebben zelf ook
aan den lijve ondervonden dat links
rijden toch enige gewenning vergt en
best lastig was.

Twintig mijl is iets
meer dan dertig
kilometer per uur

T 06 41 38 96 23
Jolanda Poels
De broers trokken vanuit New
T 077 396 13 56
Castle
naar Schotland. Wat hen opviel
Ons adres
Lei Spreeuwenberg
Luttelseweg 5, 5975 VW Sevenum
was
dat
Wij rusten van 12 tot 15 uurer veel schapen rondliepen en
T 06 20 11 92 83
en na 21.30 uur
veel dikke mensen. “De huizen vond
Graag even bellen voor
Michelle van Kempen
een bezoekje: 077-850 0409
ik sober, wat er is wordt in stand gehouT 06 20 04 07 25
den en nieuwbouw zagen we niet
Inge Jacobs
veel. De weggetjes waren bijzonder,
E redactie@hallohorstaandemaas.nl
die glooiden echt met het landschap
mee met aan weerszijden een haag.
Webredactie
Je kon geen snelheid maken of tempo
Marly Clabbers
webredactie@hallohorstaandemaas.nl

Hay, Piet, Jac, Jan en Frans Voermans
na terugkomst in Venray
rijden want je kon bij een bocht of een
heuveltje niet zien of er een tegenligger kwam. Wat hier een fietspad heet,
is daar een rijweg. En wat verder opviel
was de vriendelijkheid van de Schotten,
echt buitengewoon”, zegt Frans.

We knepen ‘m toch
wel een beetje
Het viel Jac Voermans op dat
er maar weinig kruispunten zijn in
Engeland. “Overal rotondes en nog eens
rotondes. Maar ik moet bekennen dat
zoveel rotondes best wel werkt. Waar
geen rotonde was hadden ze gewoon
een cirkel op de kruising geschilderd en
reed men er als op een rotonde. Toen

Super trots zijn wij met de geboorte van
C

M

Y

27 juli 2010
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MY

dochter van

CY

CMY

Annemiek Houben & Steffen Lacet
Luttelseweg 5, 5975 VW Sevenum
K

we echter naar Londen gingen knepen
we ‘m toch wel een beetje. Het rijden
in zo’n metropool is niet niks maar achteraf gezien viel dat echter reuze mee.
We hebben zelfs nog foto’s van ons
vijven bij de Big Ben, de Towerbridge,
Buckingham Palace en Trafalgar Square.
Enkele hulpvaardige Britten maakten
dan een foto van ons. Ik weet nog
dat ik aan een Brit vroeg een foto van
ons te maken en vertelde hem dat wij
broers waren. Dat geloofde hij niet. Pas
toen we onze helmen afdeden en hij
onze gezichten zag had je hem eens
moeten zien. Maar ja, dat is ook logisch
want met motorpak en helm op en
stoere motoren onder je kont verwacht
je geen broers met een gemiddelde
advertentie.pdf 3-8-2010 14:28:32

Hoera, ik heb een zusje!
en ze krijgt van mij een kusje...
Fleur

Yfke
2 augustus 2010

Dochter van
Roy en Janine Verhaagh-Peters
zusje van Fleur
Merellaan 6a
5971 CK Grubbenvorst

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

leeftijd van 68 jaar”, lacht Jac.
De motorduivels willen ook de
komende jaren nog enkele toertochten
maken door Europa. “We zouden het
fijn vinden als Frans met zijn tachtigste nog een tocht met ons maakt. We
zien wel of we dat halen”, aldus Jan
Voermans. De broers maakten de afgelopen jaren meerdere toertochten door
Europa van gemiddeld ruim 3.000 kilometer, altijd zonder echtgenotes. En de
dames, wat vinden die ervan dat hun
kels er op uit trekken? “Och, wij vinden
dat prima hoor. We zijn wel blij als ze
weer heelhuids op de stoep staan.
En die verhalen die ze dan vertellen?
Och laat ze maar, wij weten wel beter
hoor”, aldus een van de echtgenotes.

Rectificatie
In een artikel in de editie van
HALLO van 15 juli wordt gesproken
over de inzegening van de Sint
Annakapel in Sevenum, nadat
deze na vernieling was gerestaureerd. De vernieling, restauratie en
inzegening betrof echter niet de
kapel maar het Sint Anna-beeld in
de kapel. Onze excuses voor deze
verwarring.

Mart & Riek van Issum-van Helden
6 augustus 1960 - 2010

HENK AARTS

Van harte gefeliciteerd met jullie
50-jarig huwelijk

Beleef de barbecue!

Zomer...
... barbecue!
vanaf

Ber & Ans, Loes, Bob, Geert & Truus,
Lisa, Jessie, Hannie & Koen

Waterbeddenservice

€ 7,45 p.p.

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

“ Intellectueel eigendom:
uw creativiteit verdient
waardering en bescherming...”
mr. Caspar Brouwers

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

Blomen

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

Tel. 077-3734840 of 06-30727061
www.primabed.com
Knip uit en bewaar
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Jack Poels en Tren van Enckevort op de fiets door Horst aan de Maas

Herberg de Troost op tv en dvd

In het najaar van 2010 zendt L1 beelden uit van de concerten van Herberg de Troost. Deze concerten hebben in
maart van dit jaar plaatsgevonden in de boerderij Lignum Antiquum in Broekhuizenvorst. Herberg de Troost bracht
hierbij gedichten van Jack Poels op muzikale wijze ten gehore. Muziek die mede tot stand kwam door Skinnie,
Mo’ Jones, Sjoerd Rutten, Tren van Enckevort en Jack Poels. Er zal ook een dvd van deze concerten worden uitgebracht.

L1 zendt in het najaar beelden uit
van de concerten in Broekhuizenvorst.
Naast de beelden van het concert zelf
zal er veel aandacht zijn voor streekproducten uit de omgeving van Horst
aan de Maas. In vier uitzendingen van
twintig minuten wordt daarnaast ook

ruim aandacht besteed aan de mensen
die op welke manier dan ook betrokken waren bij de concerten.
De muzikanten van Herberg de
Troost, de gastmuzikanten, de herbergier en de mensen die tijdens de
concerten aanwezig zijn geweest met

hun streekproducten zijn in filmische
portretten vastgelegd. De filmbeelden
zijn gemaakt door Louk Voncken en
Hans Pannecoucke verzorgde de totale
regie en editing.
In het kader van de opnamen voor
de tv-uitzending en de dvd fietsten
Jack Poels en Tren van Enckevort
deze week in het landschap van
Horst aan de Maas. Ze maakten een
fietstocht naar Lignum Antiquum in
Broekhuizenvorst en zullen op de dvd
in woord en beeld toelichten waarom
er juist voor Horst aan de Maas is
gekozen, maar ook waarom ze op de
fiets zitten. Jack Poels: “We hebben
veel ongelofelijk positieve reacties
gekregen van mensen die bij de concerten aanwezig zijn geweest. Maar
door de kleinschalige aanpak zijn er
ook veel mensen die er niet bij konden
zijn. We hoorden dat veel mensen dat
erg jammer vonden. Door de uitzending en de dvd kunnen we ook deze
mensen laten meegenieten van de
bourgondische concerten van een paar
maanden geleden.”

Yoghurt cake

met heerlijke verse
blauwe bessen
en boterkruimeltjes
HORST • MAASBREE

Nieuwe actie erfbeplanting in gehele gemeente Horst aan de Maas

Doe mee en verfraai je erf
Stichting Horster Landschap en
Stichting Groengroep Sevenum
houden dit jaar weer een erfbeplantingsactie. De aanmelding voor de
erfbeplanting van 2010 is gestart.
Een landschap met mooie erven
wordt steeds meer gewaardeerd. In
de afgelopen tien jaar zijn in Horst
aan de Maas 500 erven, van particulieren en bedrijven, verfraaid met
in totaal 4.300 laanbomen, 2.800
hoogstam fruitbomen, 78 kilometer
haag en 22 hectare bosplantsoen. Bij
de erfbeplanting wordt plantmateriaal
gebruikt dat van oudsher in dit gebied
voorkomt.
Zowel (agrarische) bedrijven als
particulieren in het buitengebied van
Horst aan de Maas komen in aanmerking voor deelname aan de erfbeplantingsactie. Voor elke deelnemer wordt
in onderling overleg een beplantings-

Gevraagd

Standhouders

Carbootsale Horst
Rommelmarkt op 15 aug
Aanmelden zie:

www.carbootsalehorst.nl
of bel 06 - 54 34 51 23
plan ontworpen. Deelnemers maken
zelf de grond plantklaar en planten
de bomen en struiken in november. Stichting Horster Landschap en
Stichting Groengroep Sevenum regelen
het plantmateriaal en de subsidies.
Neem voor meer informatie of
aanmelding contact op met:

Dichterbij is van mening dat de
opvang van cliënten op een locatie
niet meer in de visie van de zorginstelling past. Daarnaast vindt de zorginstelling het gebouw te duur. Dit komt
onder andere omdat diverse ruimtes,
waaronder het openbare restaurant,
beperkt gebruikt worden terwijl de
onderhoudskosten erg hoog zijn.
Om deze redenen is Dichterbij
in 2009 een onderzoek gestart om
de mogelijkheden van het Mikadogebouw te onderzoeken. Een van de
mogelijkheden zou kunnen zijn dat

andere partijen, zoals de gemeente of
lokale verenigingen, gebruik gaan maken van de faciliteiten die het gebouw
biedt. Zo zijn er gesprekken gevoerd
met de gemeente om hier een cultureel
centrum in te vestigen. Uiteindelijk
bleek deze mogelijkheid geen haalbaar
concept te zijn.
Leo Kranendonk, projectleider bij
Dichterbij: “De gemeente wilde geen
tweede culturele ruimte naast het
Gasthoês. Ook was het geen optie om
verenigingen te huisvesten in het pand.
Wij zouden dan als beheerder van een

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

Tel. 06 55 12 69 96

Piet van Hoof 077 463 24 07 (inwoners van Meerlo, Swolgen en Tienray),
secretariaat Stichting Groengroep
Sevenum 077 467 03 21, Louis van
de Goor 077 467 19 90 (inwoners van
Sevenum) of Ton Besouw,
06 23 18 38 42 (inwoners van de rest
van de gemeente Horst aan de Maas).

Mikado-complex na vijftien jaar gesloopt
De raad van bestuur van zorginstelling Dichterbij heeft besloten dat het
grootste deel van Mikado-complex aan de Deken Creemersstraat in Horst zal
worden afgebroken. Het complex staat er nu vijftien jaar.

Te koop gevraagd

cultureel centrum fungeren, terwijl
onze core business zorg verlenen is.”
Ook de optie om maar een gedeelte te
slopen en de rest te laten staan bleek
niet haalbaar. Kranendonk: “Daarvoor
is het geen interessant grondoppervlak, ook niet voor andere partijen.”
In de huidige visie van Dichterbij is
het de bedoeling om mensen met een
verstandelijke beperking zo gewoon
mogelijk te laten wonen, waarbij ze
deel uit maken van de samenleving
en waarbij de samenleving zich ook
bekommert om deze ´bijzondere´ inwoners. In deze visie is het grootschalig concentreren van mensen met een
verstandelijke beperking binnen een
complex niet wenselijk.

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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In en rond Lottum wordt ongeveer tachtig procent van de Nederlandse tuinrozen vermeerderd

Gekromde ruggen en bloeiende rozenvelden
Veel gezinnen in deze regio zijn afhankelijk van de rozenteelt, zowel in de teelt als aanverwante activiteiten,
zoals gewasverzorging, loonwerk, transport, enzovoorts. In de zomermaanden verdienen honderden jongeren een
zakcentje bij met het oculeren en binden van rozen. Met gekromde ruggen tussen de rozenstruiken, roos na roos,
rij na rij totdat alle rozenstruikjes geoculeerd zijn. Maar wat is oculeren precies en wat betekent de rozenteelt voor
Lottum? HALLO sprak met Lottummer en rozenkenner Jan Thielen, keurmeester bij Naktuinbouw (Nederlandse
Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw).

zaak koopt. Buitenrozen worden met
name in een tuin, park of in openbare
groenperken geplant.” Voorafgaand
aan een bloeiende rozenstruik zit
echter een heel proces. “Eerst wordt
het zaad uit de bottels van een wilde
roos gehaald en gezaaid, dat gebeurt
in het voorjaar. In het najaar van
datzelfde jaar worden deze onderstammen gerooid om vervolgens in
het daarop volgende voorjaar weer
geplant te worden in rijen waarbij
de afstand binnen een rij van elke
rozenonderstam zo’n tien centimeter
bedraagt. In de maanden juli en augustus worden deze dan geoculeerd
waarna de uitgegroeide oculaties
in de zomer van het volgende jaar
bloeien”, aldus de rozenkenner.

Rozenhof is
het Mekka voor
rozenliefhebbers

Rozen oculeren is en blijft mensenwerk
De Lottummer houdt zich bezig
met kwaliteitskeuringen en inspecties.
Hij is ook keurmeester en coördinator
van de vaste keuringscommissie (VKC),
een organisatie die zich vooral bezighoudt met het beoordelen en jureren
van tentoonstellingen en concoursen
op het gebied van sierteeltproducten,
waaronder rozen.
Ook bij de ontwikkeling van
rozenkenniscentrum De Rozenhof
is hij vanaf het begin betrokken
geweest. De Rozenhof is het enige
rosarium in Europa waar nagenoeg
alle Toprozen en ADR-rozen bij elkaar
gebracht zijn en waar geen bespuitingen worden uitgevoerd. ADR

staat voor: ‘Allgemeine Deutsche
Rosenneuheitenprüfung’.
“Lottum staat hoog aangeschreven binnen de rozenwereld. De kennis
en het vakmanschap van onze telers
is groot. Het Rozenfestival is een
prachtig instrument om de roos en
Lottum op de kaart te zetten. Dit is
goed voor de rozenkwekers en voor
de rozenbranche in het algemeen”,
volgens Jan Thielen.

Lottumse rozen
zijn over de hele
wereld te vinden

De keurmeester uit het rozendorp
is een echte rozenliefhebber, en rozen
zijn er genoeg in Lottum. “Ik schat
dat er jaarlijks tussen de vijftien en
twintig miljoen rozenstruiken en zo’n
vijf à tien miljoen onderstammen
worden geëxporteerd vanuit ons dorp.
Er is ook import, naar schatting twee
à drie miljoen rozenstruiken uit OostEuropese landen. De laatste jaren
komen er ook tuinrozen uit China naar
Nederland.”
Aan de rozenkenner de vraag wat
het verschil tussen een kas-, buitenen potroos is. Jan: “Een kasroos is alleen bestemd voor de snijrozenteelt,
dus de rozen die je in een bloemen-

Wonen in Horst aan de
Maas. Dat is wonen in
een groene gemeente
met volop ruimte, een
gezellig centrum en een
rijk verenigingsleven.
Aan de westkant van
Horst ligt de Afhang,
een nieuw woongebied
met zo’n 550 woningen
van hoogwaardige
kwaliteit. De woonwijk
krijgt een eigen identiteit en past geheel bij
de landelijke uitstraling
van Horst.
Kijk ook eens op
www.deafhang.nl.
Wilhelminaplein 6, Horst
Postbus 6005 / 5960 AA Horst
T 077 - 477 97 77
F 077 - 477 97 50
E gemeente@horstaandemaas.nl
www.horstaandemaas.nl

In dit woongebied heeft de gemeente
Horst aan de Maas twee woningbouwkavels
beschikbaar voor uitgifte. Deze kavels zijn
gelegen aan Pieter Belsstraat en Frans
Woltersstraat en hebben een oppervlakte

U kunt de verkoopbrochure aan vragen bij
de gemeente Horst aan de Maas.
De brochure ligt ook in de informatiehoek in
het gemeentehuis en is te downloaden via
de website van de gemeente Horst aan de

van 732 respectievelijk 795 m².

Maas (www.horstaandemaas.nl).

De kavels zijn geschikt voor de bouw van
zowel vrijstaande als 2-onder-1-kap woningen.

Op verzoek kan de brochure u ook worden
toegezonden. Neemt u hiervoor contact op
met mevrouw Hagens; zij is bereikbaar via
doorkiesnummer 077– 477 94 78 of e-mail
i.hagens@horstaandemaas.nl.

Het oculeren van rozen is een van
de manieren om rozenrassen soortecht
te vermeerderen. Men neemt een
bloeiende tak van een roos welke men
wil vermeerderen. Onder elk blad van
een rozenscheut zit een zogenaamd
‘oog’ of ‘oculatie’. Dit oog wordt
voorzichtig en dun van de scheut
afgesneden waarbij het houtige deel
aan de achterzijde van het oog wordt
verwijderd.
Op de onderstam wordt een
T-snede gemaakt. De verticale snede
van de T kan nu open worden gemaakt en het dun gesneden oog kan
tussen de bast worden geschoven.
Daarna wordt de oculatie dichtgebonden. Machinaal oculeren is er
niet bij. Thielen: “Je hebt te maken
met heel veel factoren, zo is de dikte
van de onderstammen verschillend
evenals de dikte van de te oculeren
scheuten. Ook de ogen zitten niet
bij alle rassen op gelijke afstand en
ga zo maar door. Een machine zal minimaal net zoveel oculaties moeten
zetten als een ervaren oculeerder
en dat zie ik de komende jaren niet
gebeuren.”
Over het verschil tussen oculeren en enten zegt Jan: “Oculeren
is een vorm van enten. Bij oculeren
wordt er maar één oog gebruikt en
bij enten wordt een gedeelte van de
scheut genomen, meestal met drie
ogen. Een ander verschil is dat oculeren altijd in de zomer gebeurt, als
er groei aanwezig is. Enten kan daarentegen ook in de winter plaatsvinden als de plant in rust is. In Lottum
worden jaarlijks zo’n vijftien miljoen
rozen geoculeerd. Over het aantal
geënte rozen heb ik geen aantallen”,
zegt de Rozendorper.
Oorspronkelijk zijn er wereldwijd niet zo heel veel soorten rozen,
slechts een paar honderd. Vanaf de
vroege middeleeuwen is men echter
rozensoorten gaan kruisen met als
gevolg enkele honderdduizenden
nieuwe rassen. Zo zijn er nu onder
andere hele kleine miniatuurroosjes
of klimrozen die enkele meters per
jaar kunnen groeien. Thielen: “Het
beste kunnen rozenliefhebbers een
kijkje komen nemen in de Lottumse
Rozenhof. Alle informatie over rozen
en het kweken van rozen is er te
vinden”, besluit hij het interview.

Het oculeren
in acht stappen:

1: Snijden van rozenscheut

2: Afsnijden van oog

3: De oculatie/oog

4: Verwijderen van houtige deel

5: T-snede maken in onderstam

6: Oculatie tussen de bast

7: Oculatie wordt dichtgebonden

8: Nieuwe scheut vanuit oculatie
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De Lundehund:
een grote hond in een
kleine verpakking
Wie de oprit van een huis aan het Most in Sevenum oprijdt, wordt luid blaffend begroet door een aantal
middelgrote honden die op het eerste gezicht nog het meest op vossen lijken. Ook bij binnenkomst in de keuken
komt de ene na de andere hond de bezoeker luidruchtig begroeten, maar al na een paar minuten liggen ze
allemaal rustig op een plek in de kamer. Het is duidelijk het territorium van een aantal bijzondere honden. Gertie
en Eric van Gasteren zijn de eigenaars en ze wonen hier samen met hun twee kinderen en elf Lundehunden.
De Lundehund. Voor veel mensen
een nog onbekend hondenras met
een aantal zeer bijzondere eigenschappen. Deze eigenschappen zijn
allemaal te verklaren door de historische achtergrond van de honden. De
Lundehund komt van oorsprong voor
op de Lofoten, een eilandengroep voor
de kust van Noorwegen. Ze werden
gebruikt voor de jacht op papegaaiduikers, een zeevogel die voorkomt in het
Noord-Atlantisch gebied. Deze vogels
broeden in holen van steile, grazige
hellingen van rotskusten.
Om op deze vogels te kunnen jagen
moesten de honden dan ook voldoende
grip op de rotsen hebben. Deze extra
grip heeft de Lundehund doordat aan
elke poot zes tenen zitten. De meeste
andere honden hebben aan hun voorpoten vijf en aan hun achterpoten vier
tenen. Ook kan de hond zijn voorpoten
volledig zijdelings strekken en is de
ruggengraat bijzonder soepel, waardoor
hij zich gemakkelijker door nauwe
doorgangen in rotsen kan bewegen.

Het is prachtig om
het ter wereld komen
van deze hondjes
mee te maken
Doordat de jacht op de papegaaiduiker werd verboden en de hond
zijn functie verloor, waren er ruim
vijftig jaar geleden nog maar enkele
exemplaren van de Lundehund over.
Doordat liefhebbers van de honden
hebben ingegrepen en met de honden
zijn gaan fokken, is hun aantal op dit
moment weer gestegen tot zo’n 1.500.
Eric van Gasteren vertelt: “Het
is een ras in opbouw. Onze eerste
Lundehund Bjørn was het zesde exemplaar dat in Nederland kwam. Dat is nu

tien jaar geleden. Een jaar later kwam
het teefje Gudrun en toen hebben
we besloten om met de hondjes te
gaan fokken. Sindsdien hebben we
al zes nestjes meegemaakt.” Gertie
vult aan: “Ik heb er al negen meegemaakt. Ik ben namelijk ‘vroedvrouw’
geweest bij drie nestjes van andere
Lundehundeigenaren. Het is prachtig
om het ter wereld komen van deze
hondjes mee te maken.” Inmiddels
zijn er in Nederland ongeveer 70
Lundehunden.

De Lundehund is een
erg zeldzaam ras
Eric vertelt over de keuze voor de
Lundehund: “We wisten niet wat voor
soort hond we wilden hebben en zijn
ons toen in de verschillende hondenrassen gaan verdiepen. Tijdens het
doorbladeren van een hondenencyclopedie zag ik een foto staan van een
Lundehund. Ik voelde me direct tot de
hond aangetrokken. Vervolgens zijn we
op vakantie gegaan naar Denemarken
om de honden met eigen ogen te zien.
Toen ik deze dieren zag rennen, wist
ik: Dit wordt ‘m, dit is het ras waar ik
een hond van wil hebben.”
Hij vertelt dat de aanschaf van een
zo onbekend hondenras een avontuur
was. “In de loop der tijd hebben wij
ons aan de honden aangepast. Het
zijn intelligente honden die behoorlijk
territoriaal zijn ingesteld. Daarbij zijn
ze ook erg eigenwijs en dat maakt het
soms wat lastiger om ze dingen te leren. Het lukt uiteindelijk wel, maar het
duurt over het algemeen wat langer
dan bij andere honden. Ondanks dat ze
niet zo groot zijn, de schofthoogte ligt
tussen 32 en 38 centimeter, hebben
ze nou eenmaal een zeer sterke eigen
wil. Het is een grote hond in een kleine
verpakking.”

Ze tasten elkaar op
een heel bijzondere
wijze af
De Lundehund is daarnaast erg
sociaal, in de omgang met mensen
alsook met andere honden. “Jaarlijks
organiseren we een Lundehundtreffen,
waar zo’n veertig honden met hun
baasjes bij elkaar komen. Ze tasten
elkaar op een heel bijzondere wijze
af. Ze praten als het ware met elkaar”,
aldus Gertie.
De Lundehund is nog steeds een
erg zeldzaam ras. Dat komt omdat de
honden zich langzaam voortplanten.
De nestgrootte heeft een gemiddelde van 2,8 pups, wat niet zo veel is.
Verder is de hond nog niet zo populair
onder de potentiële hondeneigenaren.
“Onbekend maakt onbemind”, zo zeggen Eric en Gertie.
Ze weten zeker dat er veel mensen
zijn die de hond zouden willen hebben als ze de eigenschappen van de
Lundehund leren kennen.
En dan de namen: Bjørn, Gudrun,
Tyra, Kelda, Trude, Pippi. Stuk
voor stuk namen met bijzondere
Scandinavische klanken. “Ik wil alleen
maar Scandinavische namen voor onze
honden. De namen die ik geef, hoeven
niet te worden overgenomen door de
nieuwe eigenaar, maar de meeste nieuwe eigenaren doen dat wel. Ik vind het
extra leuk om ze een naam te geven
die ook nog iets betekent. Zo hebben
we onze eerste puppy de naam Nyssa
gegeven, wat klein elfje betekent.”
Op dit moment hebben Eric en
Gertie van Gasteren zes honden die
permanent bij hen wonen. De vijf
andere honden zijn puppy’s uit het
laatste nest. Meer informatie over
de Lundehund is te vinden op
www.lundehund.nl
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GroenRijk tuinmeubel
uitverkoop!
Tot

50%
korting

op tuin
meubelen
Wees er snel
bij want
op=op!

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

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

Nieuw op te starten band
in Grubbenvorst zoekt:

Gitarist én toetsenist
Cateringservice
Jolanda Pouwels

Voor al uw: koude schotels
koude en warme buffetten
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America
Tel: 077-4641453
www.cateringservicejolandapouwels.nl

tuin

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

Lftd: 25-40 jr. Repertoire:
Pop/Rock – NederpopFeestmuziek
Reacties aan:
Gerits_Gielen@hetnet.nl
of 06-54241762

WIL JIJ OOK EEN
GEZONDE HUID
TIJDENS JE VAKANTIE?
Maak dan nu een afspraak in de
maand augustus voor een
´Summer MicroZone´ behandeling.
Deze behandeling zorgt voor betere
bescherming van de huid tegen de
zon, chloor- en het zeewater.
De behandeling bestaat uit een
dubbele reiniging, een huidanalyse,
een masker, een hals- en decolletémassage en een dagverzorging.

Dit voor maar € 20,-.

Wanneer je 2 producten koopt is deze
MicroZone behandeling GRATIS!
Kijk ook op www.beautynjoy.nl
en klik op beautysalon.

Venloseweg 104, Horst
Tel. (077) 464 20 42
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Glimmende oudjes op Kasteelpark Ter Horst

Oldtimer Festival
Horst aan de Maas
Afgelopen zondag stond Kasteelpark Ter Horst geheel in het teken van oldtimers. Vriendenclub de Oldtimers uit
Melderslo organiseerde voor de derde keer het Oldtimer Festival in Horst aan de Maas. Zo’n 1.400 bezoekers
vonden de weg naar het festival.

Boek Schuttersfeest
verkrijgbaar in
Grubbenvorst
Het fotoboek over het Oud Limburgs Schuttersfeest( OLS) in
Grubbenvorst is nu ook in Grubbenvorst zelf te koop. Het bestuur van de
OLS is met uitgever Media Groep Limburg in gesprek gegaan omdat zij
het erg jammer vonden dat het boek, juist in het dorp waar het
allemaal om draaide, niet te koop was. Nu is het boek te verkrijgen bij
IJssalon Clevers en Tankstation Besouw.
In het fotoboek wordt de
sfeer van het Oud Limburgs
Schuttersfeest goed weergegeven.
Toch heeft het bestuur gehoord dat
mensen teleurgesteld waren omdat
hun bijdrage aan het feest niet terug te vinden was. Echter is het de
uitgeverij die beslist wat er in het
boek gepubliceerd wordt. Uiteraard
zijn alle activiteiten in de loop van
het OLS-jaar wel uitgebreid aan bod
gekomen, er zijn mooie artikelen

Belangstelling is nog steeds groeiende voor de ‘oldies’
Liefhebbers van oldtimers en
andere oude voertuigen konden
er hun hart ophalen. Zo waren er
Cadillacs en Buicks uit de jaren vijftig
te bewonderen evenals motoren en
bromfietsen uit vervlogen jaren.

1.400 bezoekers op
het Oldtimer Festival
Voorzitter Cor Heufs van VC de
Oldtimers: “Het was druk en we
hebben geluk gehad met het weer.
In totaal stonden er 375 luxe auto’s
en elf vrachtwagens. Daarnaast nog

eens 55 motoren en hetzelfde aantal
bromfietsen aangevuld met wat klein
materieel en aanverwante spullen uit
vroeger jaren. De oudste auto was
een Ford uit 1932 en de jongste een
Maserati BI Turbo uit 1987, prachtexemplaren om te zien”, zegt de
liefhebber van oldtimers.
Heufs overweegt om volgende
jaar van het oldtimertreffen een
meerdaags evenement te maken.
“Als we er een weekend van maken
trekken we ook weer meer deelnemers en meer deelnemers betekent
ook weer meer publiek. Nu vond

het evenement plaats van 11.00 tot
18.00 uur en doordoor blijven sommige potentiële deelnemers die van
ver moeten komen weg.

De deelnemers
hebben het prima
naar hun zin gehad
Wanneer we dit oldtimertreffen
over het weekend kunnen uitstrijken
wordt de animo om mee te doen
groter”, denkt Heufs.
De deelnemers aan het festival

zelf hebben het prima naar hun zin
gehad. “We komen met onze voertuigen naar het evenement, zetten ons
op een stoel naast de auto en wisselen zo de laatste nieuwtjes uit met
collega-liefhebbers van oldtimers.
We blijven meestal toch zo dicht
mogelijk in de buurt van onze auto of
motor”, laat een deelnemer weten.

Mogelijk volgend
jaar een weekendevenement
Wie denkt dat er niet meer aan
onderdelen te komen is van alle
tentoongestelde ‘oudjes’ heeft het
mis. “Zoekt en gij zult vinden”, zegt

en foto’s in velerlei media verschenen en op de site www.ols2010.com
zijn honderden foto’s te bekijken.
Vrijwilligers aan het festijn
krijgen het boek gratis uitgereikt.
Degenen die het boek nog niet
hebben ontvangen, kunnen op
6 augustus van 17.00 tot 20.00 uur
op vertoon van een identiteitsbewijs
het gratis boek alsnog ophalen. Dat
kan in ’t OLS-hoés, aan het Pastoor
Vullinghsplein 1.

Heufs. Met name internet biedt
daarbij uitkomst en er zijn volgens de
voorzitter nog voldoende handelaren met een voorraad, meestal nog
nieuwe onderdelen. “Als je eenmaal
in dit wereldje verzeild bent geraakt,
merk je pas hoeveel mensen met
de oldtimerhobby bezig zijn”, meent
Heufs.
De voorzitter kijkt tevreden terug
op het evenement. “We hebben er
een gezellige avond inclusief barbecue aan overgehouden. We hebben
zelfs nog een klein bedrag in de verenigingskas kunnen storten. Om het
geld doen we het zeker niet, wel om
het plezier en de fun”, besluit hij de
terugblik op het oldtimerfestival. Zie
ook www.oldtimerfestivalhorst.nl

Wij zoeken: Keukenhulp (m/v)
Moet kunnen koken. Liefst met
ervaring in cafetaria of restaurant.

Campingmedewerker (m/v)

Voor alle voorkomende
(schoonmaak) werkzaamheden
op de camping. Ook de bediening
op het terras hoort erbij.

VRIJDAG 13 AUGUSTUS

BAND ZONDER BANAAN
AN
A
N

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

WWW.BZB.NL

ZATERDAG 14 AUGUSTUS

THE ANOUK TRIBUTEBAND
WWW.ANOUKCOVERBAND.NL

het

maashotel

Cuisine de la Meuse

het

maashotel

ZZEN
E GARDEN

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

‘genieten aan de Maas’

Niet lekker iN je vel?

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

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

Kapsalon:

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

Wij zijn gesloten van 23 t/m 27 augustus

Schoonheids en spa-salon acties incl. gehele dag
gebruik wellness:
★
★
★
★

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

Sterk in elk merk!

Zomer bij Allura Beauty&Spa!

Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

kies voor couNselliNg!
Wil stultjens, stresscounsellor
tel. (06) 10 70 74 26
Lid ABvC
www.chemindefer.nl

★

GRATIS bij een kappersbehandeling:
spin met 5 poten voor hoofd-, nek- en schoudermassage.

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

Allura Beauty&Spa
(gevestigd in Parkhotel Horst)

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

OP=OP!

05
08

cultuur 07

Bullfrog Taste Express Brood ‘Florian’ symbool
brengt eerbetoon aan voor Horst aan de Maas
gitarist
De drie mannen van de band Bullfrog Taste Express brengen op zaterdag
7 augustus een eerbetoon aan gitarist Rory Gallagher. Alle bandleden
speelden eerder in verschillende bands en staan al jaren op het podium.

Gitarist Wilko van Beek maakte
deel uit van onder meer I’ve Got The
Bullets, de band waarmee Frederique
Spigt doorbrak. Met de hardrockformaties Hammerhead en Perfect Strangers
reisde hij in de jaren tachtig en negentig de hele wereld rond.
Bassist Eric de Boer staat intussen al zo´n twee decennia op de
Nederlandse podia. Hij speelde jarenlang in het trio rond Anand Mahangoe,
die eind jaren negentig werd uitgeroe-

pen tot beste gitarist van ons land.
Slagwerker Nico Groen speelde
zelfs enkele malen in het voorprogramma van Gallagher. Nu geven zij
samen een eerbetoon aan de Ier die
in 1995 overleed. De gitarist was een
icoon in de bluesrock.
Het concert van de Bullfrog Taste
Express is gratis bij te wonen bij
Motorcamping d’n Toerstop aan de
Broekhuizerdijk 27 in Melderslo. Het
begint zaterdag om 21.30 uur.

Mart en Marion Vervoort
in Museum De Locht

Zondag treedt muzikant Mart
Vervoort samen met zijn dochter
Marion Vervoort op in Museum
De Locht. Hij zingt nostalgische
liedjes die erg herkenbaar zijn voor

de meesten. In de smederij stoken
de smeden hun vuren hoog en
demonstreren hun vaardigheden
en creativiteit in het maken van
siersmeedwerk.

Horst aan de Maas, verwerkt in een brood. Het is zomaar mogelijk.
In het brood ‘Florian’ is namelijk al het goede van de nieuwe gemeente
verwerkt. Iedereen kan nu een boterham eten met een echte ‘Horst aan
de Maas-smaak’.
Er was voor het brood Limburgs
speltmeel in combinatie met een rijke
desemcultuur voor het deeg nodig.
Verder nog venkel en spinazie, in
combinatie met Livarham, basilicum,
rucola, kaas en kastanjechampignons. Het kostte veel creativiteit en
vasthoudendheid, voordat bedenker
Gerard van de Vossenberg tevreden
was met zijn product.
Van de Vossenberg maakte de
Florian voor een opdracht van de
Stichting +Evenementen: ‘Ontwerp
een smaakprodukt waarin al het
goede van Horst aan de Maas naar
voren komt’. Hij ging aan de slag
met streekproducten en tijdens de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente
op 1 januari werd voor de eerste
keer Florian gegeten en gekeurd. Het
beviel.
Bakkerij Derix uit Horst nam
uiteindelijk de taak van de bedenker
over en begon aan de uitvoering
en de afwerking. Bakker Marc Derix
begon met het promoten van het
bijzondere brood en kreeg daarbij de
hulp van verschillende partners in

de nieuwe gemeente. Ondertussen
wordt het brood al gebruikt door
enkele typische streekrestaurants in
de gemeente.
Vooral belangrijk voor het brood
is de samenwerking. Zelfs op het
productkaartje wordt dit nog eens benoemd: ontstaan uit de pure kracht en
de ‘samenwerklust’ van de grootste
Peelgemeente van Limburg. Ook de
gemeente was erg blij met dit voorbeeld van ‘gemeenschapsdenken’.
De primeur van het brood is zaterdag op de Rozenfeesten. Daar wordt
het Horster product bij de officiële
ontvangst ‘gedoopt´. Nu het thema in
het teken staat van de samenwerking
tussen Floriade en Rozenfeesten,
kon dat bijna niet beter uitkomen.
Voor het grote publiek is de Florian
voor het eerst te proeven tijdens de
Harmoniefeesten in september. Dan
is het brood te koop bij Bakkerij Derix
en de verwachting is dat andere
verkooppunten snel volgen. Allemaal
bedoeld om de kracht van de nieuwe
gemeente Horst aan de Maas te laten
zien.

Samenwerking Floriade
en Rozenfestival
De Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade en het Rozenfestival in
Lottum gaan samenwerken. De beide evenementen zullen elkaar promoten. De samenwerking wordt officieel gepresenteerd door het hijsen van
een vlag op het komende Rozenfestival.
Van april tot oktober 2012 vindt in
Venlo de Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade plaats. Van 10 tot en
met 13 augustus van dat jaar wordt
een aantal kilometer verderop, in
Lottum, de twaalfde editie van het
tweejaarlijkse Rozenfestival georganiseerd. De samenwerking is komend

weekend tijdens deze editie van het
Rozenfestival al te zien in de vorm van
de truck van de Floriade Roadshow.
En tijdens Floriade Invites! in juni van
dit jaar, maakte de rozenkoningin haar
opwachting, samen met haar hofdame
en rosalots om het Rozenfestival te
promoten.

Swingen in OJC
Canix
Hits vanaf de jaren ’80 tot
hedendaagse muziek. Die worden
gedraaid op de rozenswing van
OJC Canix, een swingparty voor
jongeren en oudere jongeren. Het
publiek kan dansen op de
klassiekers, disconummers en
natuurlijk huidige top 100-muziek
die tijdens het feest aan bod
komen. Zo draaien de dj’s voor
iedereen wat wils.
Zowel 7 als 8 augustus kan het
publiek vanaf 22.00 uur terecht in
het centrum aan de Broekhuizerweg 1 te Lottum. Allebei de dagen
is de entree gratis.

Tuinfeest in
Sevenum
Onder het motto: tien jaar
betrokkenheid, verrassend
anders, wordt dit jaar weer een
tuinfeest georganiseerd in
Sevenum. Het evenement vindt
plaats op zondag 5 september op
het terrein van verzorgingshuis
Sevenheym.
De organisatie wil met het
tuinfeest geld inzamelen voor
activiteiten voor de bewoners van
het verzorgingshuis waar normaal
geen budget voor is.
De jeugddansgarde opent het
tuinfeest om 14.00 uur. Bezoekers
kunnen ook terecht bij de heks
Petroeska Splint en de volksvertelster Mien Wijnhoven. Zij zitten
allebei in een aparte tent waar de
heks haar kruiden en drankjes
toont aan het publiek. De
vertelster Mien vertelt het verhaal
over de dolende ridder in de Peel.
Verder zijn er veel OudHollandse spelen, eigengemaakte
kaarten en breiwerkjes en een
orgel. Er staat ook een mallemolen en een poffertjestent en er zijn
verschillende prijzen te winnen.
Iedereen is van harte welkom.

Dubbelconcert in
Central Park

Op zoek naar
de beste
hobbykok

Openluchtpodium Central Park
heeft twee veelbelovende
buitenlandse bands naar Meterik
weten te halen. De Belgische band
The Tellers en de Henry’s Funeral
Shoe uit Wales komen vrijdag 13
augustus optreden.

Het Gilde van Streekrestaurants
heeft in het kader van de Week van
de Smaak een wedstrijd uitgeschreven waar elke hobbykok in Limburg
aan mee kan doen. Het gaat om het
beste gerecht waarin rabarber, aardbeien en blauwe bessen verwerkt is.

The Tellers spelen indiepop en
zijn op dit moment bezig met hun
derde album ‘Like I say’. Voordat
de band begint aan haar nieuwe
tour waarbij ze ook optreedt op
Pukkelpop, komt ze in Central Park
haar kunsten vertonen.
En ook de band Henry’s Funeral
Shoe belooft een indrukwekkend
concert weg te geven. De nummers van deze band vielen sinds de
oprichting in 2008 onmiddellijk op in
de wereld van de bluesrock.
Het park aan de Oude Peeldijk

De rabarber komt uit Veulen, de
aardbeien uit Horst en de bessen zijn
afkomstig uit Broekhuizen.
De koks van het Gilde van
Streekrestaurants beoordelen de
gerechten en worden daarbij geholpen door ‘bekende Limburgers’ als
René Brienen van Restaurant Brienen
aan de Maas en Tren van Enckevort
van Rowwen Hèze. De finale is op
13 september. De inzendingen moeten
uiterlijk 1 september binnen zijn,
via e-mail: info@streekrestaurants.
nl of via de post naar Pannenweg 4,
5853 ES Siebengewald.

23 in Meterik is geopend vanaf
20.00 uur en de entree bedraagt
7,50 euro.
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15 VRAGEN aan Gert-Jan Coppers

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

Gert-Jan Coppers
20 jaar
Hegelsom
Eindhovense School

Waar word jij later een talent in?
Ik wil later lichttechnicus worden. Na
de zomer ga ik eindelijk eens werk maken van mijn toekomst, dan ga ik weer
naar school en ik heb nu eindelijk een
keer het gevoel dat ik het ga afmaken.
Wat is je favoriete vak en welke is
vreselijk?
Mijn favoriete vak is Engels. Niet omdat
ik het leuk vind, maar gewoon omdat ik
het goed kan. Wiskunde heb ik altijd al
vreselijk gevonden, allemaal onzin waar
ik weinig van snap en heel veel tijd in
moet steken. Helaas heb ik vanaf september twee keer per week wiskunde.

Grote keuze TUINPLANTEN
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat 41,
Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Alle Potten, Betonbeelden en cadeau
artikelen 50% KORTING
Tuincentrum Jenniskens, Kogelstraat
41, Hegelsom. Tel. 077 - 398 15 46.
Iedere ma-di-do gesloten
Te koop: voor vrijdag en zaterdag koffieboeketjes à € 2,-. Veldboeketten op
bestelling. Fam. Klomp, Nieuwe Peeldijk 35
America. Tel. 077 464 13 80.
Schilder en Stucwerk
Gevelcoating H.v/d Pasch
Dorpbroekstr. 19 Meerlo 06- 22 67 65 05

Heb je een beste vriend(in) en wat
maakt hem/haar zo bijzonder?
Mijn beste vriend is Lars. Ik kan altijd
goed met hem praten, ook over
emotionele dingen zonder dat hij
er lacherig over doet. Hij denkt dan
met mij mee en probeert mij zoveel
mogelijk te helpen. Hij is zo bijzonder omdat hij zijn vrouwelijke kant
laat blijken bij zulke momenten. Dat
doet hij ook zonder zich ervoor te
schamen.
In het weekend ben jij te vinden in?
Er zijn drie plaatsen waar ik vaak te
vinden ben. Of ik ben aan ’t werk, of
ik ben bij m’n vriendin of ik zit in de
keet. Naar Horst op een vrijdagavond
doe ik maar af en toe, want als ik te
vaak ga vind ik er niets meer aan. Het
is vaak elke week hetzelfde, dat vind

Te koop gevraagd: Landbouwgrond
Tel.: 06-22807183
GEVRAAGD ROMMELMARKT GOEDEREN
Voor de rommelmarkt van de muziekvereniging te Melderslo op vrijdag 20
augustus aanstaande.
Op vrijdagochtend 20 augustus kunt
u zelf spullen afgeven bij de feesttent
nabij de kerk in Melderslo.
Zomermassages
Een verfrissende rug- of voetmassage
voor een zonnig prijsje; € 25,-. Alleen
in augustus. Afspraak of verdere info: May
Proosten, Horst. Tel.: (077) 3986114.

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

ik een beetje jammer.
Wat staat er bij jou op tafel tijdens
een gezellige avond?
Standaard kip-kerriesalade met
stokbrood. Verder wat chips of
borrelnootjes en natuurlijk flessen
gevuld met het goudgele water uit
Arcen, Hertog Jan.
Je wint 1.000 euro. Wat doe je
ermee?
Die zou ik meteen in mijn rijbewijs investeren. Dat wordt toch wel eens tijd,
dat ik daarmee aan de gang ga.
Bij welke situatie zou jij door de
grond willen zakken?’
Afgelopen WK-finale, de hele wedstrijd reken ik op winst. Ik beweerde
tegen iedereen dat ik zeker wist
dat Nederland het WK dit jaar ging
winnen. En dan op het allerlaatste

moment een lullig doelpuntje tegen,
nou, toen kon ik wel door de grond
zakken ja.
Ik ga op vakantie en neem mee?
Niet al te veel, want ik ben te lui om
veel spullen te dragen. Maar wat
schone kleren en, afhankelijk van
de bestemming, de nodige drank en
natuurlijk een zwembroek.
Wat tref jij het liefst op je bord aan
tijdens het avondeten?
Het allerliefst zie ik varkenshaas met
champignonroomsaus op mijn bord
liggen, dat is echt genieten.
In welk kledingstuk voel jij je het
lekkerst?
In mijn boxershort. Want meestal
als ik die aanheb, dan ga ik lekker
slapen.
Waar besteed jij de meeste en het
liefst tijd aan?
De meeste tijd besteed ik de laatste
tijd toch echt aan mijn werk, maar
dat is absoluut niet waar ik het
liefst tijd aan besteed. Ik besteed
natuurlijk het liefst tijd aan mijn
meisje.
Stel je bent de baas in jouw
woonplaats, wat is het eerste dat
je verandert?
Ik zou denk ik een hele grote discotheek laten bouwen, een soort
tweede Tarm Center.
Languit op de bank, popcorn,
chips, welke film hoort hierbij?
Shutter Island! Echt een topfilm.
Je haalt je rijbewijs. Wat is je
eerste bestemming?
Geen idee, ik zou doorrijden totdat
de benzine op is en dan kijken waar
ik ergens ben.
Ik stap het vliegtuig in en de reis
gaat naar?
Dan zou de reis absoluut naar
Australië gaan, moet ik gewoon ’n
keer geweest zijn.

Mies&Flo
Column
Mannen en
mode
Mannen en mode, twee
onderwerpen waar wij urenlang
over kunnen praten, dromen en
ook naar kijken. Voor ons reden
genoeg om hier een column
over te schrijven. Natuurlijk was
dit ook weer een excuus om,
voor de zoveelste keer vandaag,
deze twee onderwerpen in ons
gesprek op te nemen.
Na alle voordelen, nadelen en
kenmerken opgesomd te hebben,
kwamen wij tot de, best wel
heftige, conclusie dat mode en
mannen op sommige vlakken wel
‘n beetje op elkaar lijken. Wij
konden dit in eerste instantie ook
niet geloven, toen we tot deze
conclusie kwamen lagen we eerst
‘n uur knock-out van de schrik,
maar het is toch echt zo.
Als je bijvoorbeeld mannen
met een nieuw gekocht jurkje
vergelijkt, geldt voor allebei dat
ze eruit moeten zien om andere
meiden jaloers mee te maken.
Met het uiterlijk, zowel van de
man als van het jurkje, wil je de
blits op straat kunnen maken.
Vergelijk je mannen met een
handtas, kom je erachter dat
beide het liefst veel inhoud
moeten hebben. De vergelijking
van pumps en mannen laat zien
dat van allebei ieder jaar een
nieuw exemplaar gewenst is.
O ja, de zonnebril! Oké, ‘n
beetje tegen de zon, maar ook
heel erg handig om je achter te
verschuilen, als je bijvoorbeeld
iets te lang in de zon gelopen
hebt zonder je in te smeren. Zo’n
hoofdje met een kleur van een
tomaat of het uiterlijk van een
kreeft verbergen wij liever achter
een übergrote en stylische
zonnebril. Met mannen is dat
eigenlijk ook zo. Voor ons
vrouwen zijn mannen het
gemakkelijkste doelwit om de
schuld te geven en ons achter te
verschuilen. Dit was voor ons
moeilijk toe te geven, maar het is
stiekem toch wel zo. Thuis
bijvoorbeeld, broertjes, gemakkelijke doelwitten om je achter te
verschuilen als er weer eens
rommel is waar moederlief niet
zo blij mee is.
Moeilijk is het om de pareltjes
in mannen- en modewereld te
vinden. De speurtocht naar deze
pareltjes zal voor vrouwen dus
altijd een lange, maar leuke
zoektocht blijven, vermoeden wij
zo. Wij kijken er al naar uit deze
pareltjes toch gevonden te
hebben. Wij smachten naar het
moment dat wij ons pronkstuk uit
onze garderobe kunnen vergelijken met de door ons aan de haak
geslagen hunk.
Mies&Flo

Gemeentepagina
van Horst aan
de Maas
29 juli 2010
Inlichtingen: 077 - 477 97 77

Kijk ook op www.horstaandemaas.nl

Zwembad de Berkel
Kranestraat 14, 5961 GZ Horst,
tel. 077 - 477 97 25
Zomerrooster roostervrij zwemmen
Geldig van 26 Juli t/m 5 september 2010

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

Beide baden
Beide baden
Beide baden

Deze tijden zijn onder voorbehoud.
Dag/Tijd
Maandag
10:00-16:00 uur
Dinsdag
10:00-16:00 uur
Woensdag
10:00-16:00 uur
Donderdag
10:00-16:00 uur

Bad
Beide baden
Beide baden

Tarieven: 13 jaar en ouder: € 4,20,
3 t/m 12 jaar: € 3,20, kinderen t/m 2 jaar gratis.
Meer informatie: www.horstaandemaas.nl of
Lokale Omroep Reindonk teletextpagina 215.

Beide baden
Beide baden

Allemaal een prettige vakantie
Personeel zwembad de Berkel

Uitvoering en omleidingen
bij de aanleg Bergbezinkbassins
- Schiksedijk te America
- Jan Drabbelsstraat te Meterik
- Doolingsbemden te Grubbenvorst
Tijdens de aanleg van de BergBezinkBassins, incl. bijkomende rioleringswerkzaamheden in de Schiksedijk te America,
de Jan Drabbelsstraat te Meterik en de
Doolingsbemden te Grubbenvorst zal er
door de aard van de werkzaamheden enig
overlast ontstaan. In uw woonstraat / wijk
worden straten gedeeltelijk aan het verkeer
onttrokken, hiervoor worden omleidingsroutes gemaakt. Daar de Schiksedijk te America
een school-thuisroute is verzoeken wij de

scholieren via de Slikweg richting Horst en
visa versa te fietsen.
Met de uitvoering van de werkzaamheden,
die na de bouwvakvakantie uitgevoerd
worden, is aannemer Janssen de Jong infra
belast. De huidige planning is als volgt:
BBB Schiksedijk teAmerica:
- begin september tot eind oktober
BBB Jan Drabbelstraat te Meterik:
- half september tot eind november
BBB Doolingsbemden te Grubbenvorst:
- eind september tot eind november
Uiteraard zullen we trachten deze overlast
tot een minimum te beperken.

Inzameling oud papier
Kronenberg en Evertsoord op 14 augustus 2010
In tegenstelling tot het vermelde in de gemeentegids wordt voortaan ook in de vakantieperiode oud
papier ingezameld in Kronenberg en wel op 14 augustus a.s. De brenglocatie is dezelfde als anders.

Themabijeenkomst bevolkingskrimp

Het onderwerp bevolkingskrimp wordt die
avond in alle openheid besproken. Externe
deskundigen geven hun visie op bevolkingskrimp. Doel van deze avond is dat de leden
van de gemeenteraad zich een beeld kunnen
vormen over dit onderwerp. Inhoudelijk neemt
de raad geen besluit. Wel kan de raad aan het
eind van deze avond uitspreken of er wat er
met het onderwerp bevolkingskrimp binnen de
gemeente Horst aan de Maas moet gebeuren.

Vrijdag 6 augustus
• Inzameling restafval America en Griendtsveen
• Inzameling textiel Meerlo, Swolgen en Tienray
• Inzameling oud papier Grubbenvorst
(in Grubbenvorst wordt oud papier op vrijdag ingezameld van 11.00 uur tot 18.00 uur)
Zaterdag 7 augustus
• Inzameling oud papier Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst
• Inzameling KCA gemeentewerken
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)
(in Grubbenvorst wordt oud papier op zaterdag ingezameld van 09.00 uur tot 12.00 uur)
Maandag 9 augustus
• Inzameling restafval omgeving Hegelsom en
Horst (Kapellerhof)
• Inzameling plastic Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Grubbenvorst, Lottum
(afwijkend ivm Rozenfestival), Meerlo,
Melderslo, Swolgen en Tienray
Dinsdag 10 augustus
• Inzameling restafval omgeving Horst (In de
Riet) en Meterik
Woensdag 11 augustus
• Inzameling restafval Horst-West, Meerlo,
Swolgen, Tienray
• Inzameling GFT-afval Evertsoord, Kronenberg
en Sevenum
Donderdag 12 augustus
• Inzameling restafval Horst-Oost
Vrijdag 13 augustus
• Inzameling restafval Horst-Noord
• Inzameling plastic America, Evertsoord,
Griendtsveen, Hegelsom, Horst, Kronenberg
Meterik en Sevenum
Zaterdag 14 augustus
• Inzameling oud papier America, Griendtsveen,
Hegelsom, Melderslo, Evertsoord en
Kronenberg
• Tuinafval gemeentewerken 12.00-16.00 uur
(alleen voormalige gemeente Horst aan de Maas)

Afvalcontainers
De afvalcontainers dienen uiterlijk 07.00 uur
aan de openbare weg te staan.
Inzameling tuinafval
Iedere zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur kan er
door inwoners van de voormalige gemeente
Horst aan de Maas tuinafval gebracht worden
naar gemeentewerken, Americaanseweg 43.
Het tuinafval dient zelf afgeladen te worden,
denk eraan het benodigde gereedschap
daarvoor ook zelf mee te brengen.
De burgers van de voormalige gemeente
Sevenum en Meerlo, Tienray en Swolgen
kunnen hun tuinafval brengen naar het milieustation in Venlo, respectievelijk Venray. Zie
hiervoor de informatie in de gemeentegids op
blz. 23 tot en met 33.
Inzameling klein gevaarlijk afval (kga)
Iedere eerste en derde zaterdag van de maand
van 10.00 tot 14.00 uur kan er door inwoners
van de voormalige gemeente Horst aan de
Maas klein gevaarlijk afval gebracht worden
naar de chemokar bij gemeentewerken.
De burgers van de voormalige gemeente
Sevenum en Meerlo, Tienray en Swolgen
kunnen hun kga brengen naar het milieustation
in Venlo, respectievelijk Venray. Zie hiervoor de
informatie in de gemeentegids op blz. 23 tot en
met 33.
Om voor burgers van de voormalige gemeente
Horst aan de Maas te kunnen zien onder welke
afvalroute u valt kunt u de kalender 2010 raadplegen (zie stratenregister).
Vragen?
Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen
met de gemeente, 077 – 477 97 77 of raadpleeg: www.horstaandemaas.nl.

Inzameling kunststof verpakkingsmateriaal Lottum
In week 32 en specifiek op 9 augustus 2010 is de volgende inzamelronde voor kunststof verpakkingsmateriaal gepland voor het gebied ten oosten van de A73.
In verband met het Rozenfestival in Lottum is op het ophaalschema vermeld dat er voor Lottum een
aangepaste route gereden zal worden. Deze aangepaste route geldt alléén voor de woningen binnen
het afgesloten festivalterrein. De bewoners krijgen hiervan per brief bericht.
Voor het overige gedeelte van Lottum zal de inzamelronde plaatsvinden conform schema,
dus op 9 augustus 2010.

Regelmatig vinden er themabijeenkomsten
voor de gemeenteraad plaats. Doel daarvan
is dat de gemeenteraad achtergrondinformatie ontvangt over diverse uiteenlopende
onderwerpen. Dinsdag 7 september 2010
om 20.00 uur is er een themabijeenkomst
over bevolkingskrimp.
Bevolkingskrimp
Nationaal, regionaal en lokaal staat het thema
bevolkingskrimp onder de aandacht. Ook
binnen de gemeente Horst aan de Maas. De
gemeenteraad van Horst aan de Maas wil dit
onderwerp graag samen met het college van
B&W bespreken in de themabijeenkomst van
dinsdag 7 september 2010.

Welk afval wordt de komende tijd opgehaald?

Houdt er rekening mee dat de inzamelronde in Lottum zoveel mogelijk zal plaatsvinden vóór opening
van het festival! Zakken graag om 07.00 uur aan de weg, zoals gebruikelijk.
Wij danken u voor uw medewerking.

En zo ja, hoe dit onderwerp verder onderzocht
en uitgewerkt wordt voor de gemeente.
Welkom
Wilt u weten en zien hoe raadsleden zich een
beeld vormen? Kom dan luisteren op dinsdag
7 september 2010 om 20.00 uur. U bent van
harte welkom!
Overigens wordt deze themabijeenkomst ook
live uitgezonden via internet.
Meer informatie
De agenda van deze themabijeenkomst kunt
u te zijner tijd inzien in de informatiehoek van
het gemeentehuis en in de bibliotheek. En
natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

Aan de Steenstraat 13 - A opende Michael Daniëls afgelopen week zijn nieuwe in o.a. dvd’s, cd’s en
games gespecialiseerde zaak “Miez-D”. Ook de onlangs geheel vernieuwde speciaalzaak Top Jeans
Shop van Well aan het Wilhelminaplein 1 (her)opende zijn deuren. Wethouder Litjens feliciteerde de
eigenaren namens de gemeente Horst aan de Maas.

Bekendmakingen
Bouwvergunningen
Aanvraag lichte bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend dat een aanvraag voor een lichte
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het verplaatsen van een poort op het perceel
gelegen aan de Peperstraat 37 te Sevenum,
ingekomen op 26 juli 2010
• Het plaatsen van een terrasoverkapping
op het perceel gelegen aan De Beuk 49 te
Kronenberg, ingekomen d.d. 29 juli 2010
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Aanvraag reguliere bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend dat een aanvraag voor een
reguliere bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het veranderen van de woning op het perceel
gelegen aan de Nieuwe Baan 26 te Tienray,
ingekomen 26 juli 2010.
• Oprichten van een woning op het perceel
Molenstraat ong te Swolgen, ingekomen 29
juli 2010.
• Vergroten woning op het perceel Luttelseweg
12 te Sevenum, ingekomen op 28 juli 2010.
• Oprichten van een bijgebouw op het perceel
Hombergerweg 64 te Lottum, ingekomen
op 27 juli 2010.
• Oprichten van een paddenstoelkwekerij op
het perceel Schengweg 7 te Horst, ingekomen op 29 juli 2010.
• Oprichten van een biggenstal, overdekte
mestvaalt en verbouwen van een stal op het
perceel Ulfterhoek 22 te Sevenum, ingekomen op 30 juli 2010
• Oprichten van een woonhuis met garage
op het perceel Westsingel ongenummerd te
Horst, ingekomen op 30 juli 2010
• Het vernieuwen van een bestaande woning
op het perceel gelegen aan de Venrayseweg
109 te Horst, ingekomen d.d. 30 juli 2010
• Het oprichten van een tuinhuis met terrasoverkapping op het perceel gelegen aan de
Toon Hendriksstraat 6 te Horst, ingekomen
d.d. 30 juli 2010
• Het vergroten van de bestaande overkapping
op het perceel gelegen aan de Horsterweg
66a te Grubbenvorst, ingekomen d.d. 30
juli 2010
• Het vernieuwen van een stallingsplaats auto/
paardentrailer/berging/opslag op het perceel
gelegen aan de Slengweg 12 te America,
ingekomen 30 juli 2010
• Het vergroten van een bedrijfsaccommodatie op het perceel gelegen aan de Veld
Oostenrijk 13 te Horst, ingekomen d.d. 30
juli 2010
• Het oprichten van een veranda en vergroten
woning op het perceel gelegen aan de van
Bocholtzstraat 17 te Horst, ingekomen d.d. 2
augustus 2010
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen
bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de
Maas maakt bekend dat de volgende
bouwvergunning is verleend:
Bouwvergunning 2e fase
• Het gedeeltelijk vergroten van het woonhuis
op het perceel gelegen aan de Hoofdstraat 22
te Lottum
Reguliere bouwvergunning
• Het oprichten van een tuinkamer op het
perceel gelegen aan de Deken Creemersstraat
88 te Horst
• Het gedeeltelijk vergroten van een rundveestal en het oprichten van een sleufsilo
op het perceel gelegen aan de Saardijk 2 te
Sevenum
• Het realiseren van een kelder onder een
stallingsruimte op het perceel gelegen aan de
Bergsboslaan 7 te Meerlo
• Het oprichten van een garage/berging/
carport op het perceel gelegen aan de In de
Paardestal 12 te Griendtsveen

• Het oprichten van een berging op het perceel
gelegen aan de van Douverenstraat 15 te
Horst
• Het oprichten van een portokabin op het
perceel gelegen aan de Americaanseweg 33 te
Horst
• Het oprichten van een woonhuis op het perceel
gelegen aan de Jaegerweg te Melderslo
• Het bouwen van een varkensstal en luchtwasser op het perceel gelegen aan de Hogenbos 14
te Meerlo
• Het oprichten van een woonhuis op het perceel
gelegen aan de Pastoorsveld te Horst
Lichte bouwvergunning
• het plaatsen van een dakkapel op het perceel
gelegen aan de Horsterweg 1 te Broekhuizen
• Het uitbreiden van een woonhuis op het
perceel gelegen aan de Americaanseweg 9 te
Horst
• het oprichten van een terrasoverkapping
op het perceel gelegen aan de WillemAlexanderstraat 33 te Horst
• Het vergroten van een woning op het perceel
gelegen aan de Henri Dunantplein 1 te Horst
• Het gedeeltelijk vernieuwen van de bestaande
aanbouw op het perceel gelegen aan de Sint
Josephstraat 16 te Horst
• Het vergroten van een bijgebouw op het
perceel gelegen aan de Apostelweg 10 te
Griendtsveen
• Het oprichten van een terrasoverkapping op
het perceel gelegen aan de Nieuwe Baan 41a te
Tienray
• Het oprichten van een garage op het perceel
gelegen aan de Hombergstraat 13 te Hegelsom
• Het plaatsen van reclame op luifel op het
perceel gelegen aan de Groenewoudstraat 33
te Horst
• Het plaatsen van een berging en tuinmuur op
het perceel gelegen aan de Weltersweide 47 te
Horst
Bovengenoemde bouwvergunningen zijn
verstuurd op 5 augustus 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 sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas
maakt bekend, dat een aanvraag om lichte
bouwvergunning is ingekomen voor:
• Het gedeeltelijk slopen van een ligboxenstal
en jongveestal en het dak van het woonhuis
met tussenbouw op het perceel gelegen aan de
Nieuwenbergweg 5 te Horst, ingekomen op
28 juli 2010
• Het slopen van de dakbedekking van een gebouw en twee verbindingsgangen, in verband
met stormschade op het perceel gelegen aan de
Laagheide 9 te Grubbenvorst, ingekomen op
27 juli 2010
• Het gedeeltelijk slopen van een woonhuis op
het perceel gelegen aan de Wouterstraat 52 te
Horst, ingekomen op 23 juli 2010.
• Het slopen van een asbest dakbeschot van een
schaapskooi op het perceel gelegen aan de
Kaldenbroek 1c te Grubbenvorst, ingekomen
op 26 juli 2010
• Het verwijderen van asbestmateriaal van een
schuur en garage op het perceel Van Elzenweg
3 te Hegelsom, ingekomen op 29 juli 2010.
• Slopen van een woonhuis en stalling op het
perceel Nieuwenbergweg 7 te Horst, ingekomen op 29 juli 2010
• Het vervangen van een golfplatendak op het
perceel gelegen aan de Leeuwerweg 12 te
Melderslo, ingekomen d.d. 30 juli 2010
• Het gedeeltelijk slopen van een champignonkwekerij op het perceel gelegen aan de
Koppertweg 1 te Melderslo, ingekomen d.d.
2 augustus 2010
Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwin-

nen bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding
van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke)
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.
Verleende sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt
bekend, dat de volgende sloopvergunning is
verleend:
• Het gedeeltelijk slopen van de opstallen op het
perceel gelegen aan de Houthuizerweg 20 te
Lottum
• het verwijderen van golfplaten op het perceel
gelegen aan de Nehobolaan 10 te Tienray
Deze vergunningen zijn verstuurd op
5 augustus 2010
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit
is betrokken kan ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht daartegen bij het College van
burgemeester en wethouders van Horst aan de
Maas een bezwaarschrift indienen, binnen zes
weken na de dag van verzending van de betreffende sloopvergunning. Een bezwaarschrift
schorst de werking van de vergunning niet. De
indiener van een bezwaarschrift kan tevens
de voorzieningenrechter bij de Rechtbank
Roermond (Sector bestuursrecht, Postbus 950,
6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn
kosten verbonden.
Over de sloopvergunning kunt u inlichtingen
inwinnen bij de afdeling Vergunningen.

Bekendmaking van
aangevraagde en verleende vergunning(en)/
ontheffing(en)
De volgende aanvrage(n)
evenementenvergunning zijn ontvangen:
Evenementenvergunningen
• R.H.E.M. B.V. voor het houden van het
Slotconcert van Rowwen Hèze op 5, 6 en 7
november 2010 aan de Gerard Smuldersstraat
te America;
U kunt de betreffende stukken inzien van 6
augustus 2010 tot en met 3 september 2010
tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kunt u over
deze aanvrage(n) mondeling of schriftelijk een
zienswijze naar voren brengen: mondeling bij de
Afdeling Vergunningen en schriftelijk bij het gemeentebestuur, t.a.v. de Afdeling Vergunningen.

Bekendmaking beschikking hogere grenswaarde
in het kader van de Wet
geluidhinder
Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas maken bekend, dat zij
een hogere grenswaarde ingevolge de Wet
geluidhinder verlenen voor de nieuwbouw
van woningen gelegen aan de Wouterstraat
ongenummerd te America (Horst, sectie I,
nummer 972) i.v.m. het veranderen van de
bestemming.
Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende
stukken liggen ter inzage van 6 augustus
2010 tot en met 16 september 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 9.00 tot 19.00 uur en dinsdag tot en met
vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer
informatie of		wanneer u de stukken op een
ander tijdstip wilt inzien, kunt u het beste
contact opnemen met de heer J.Huijs van de
afdeling Vergunningen via telefoonnummer
077-4779777.
Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de inzage termijn een beroepschrift indienen tegen dit
besluit. Een belanghebbende kan geen beroep
instellen, indien hem redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht over het ontwerpbesluit. 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 “onverwijlde spoed“ is. 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.
Horst, 5 augustus 2010

Tijdelijke
verkeersmaatregel
• Het Raadhuisplein te Sevenum zal gedeeltelijk
afgesloten zijn van donderdag 12 augustus t/m
zondag 15 augustus 2010 i.v.m. het evenement
Serum Open Air.
Rozenfestival Lottum
In de periode 6 t/m 9 augustus 2010 wordt
in het dorp Lottum het Rozenfestival gehouden. In verband met de voorbereidingen,
het houden en het afbreken van dit festival
zal vanaf maandag 2 augustus 07.00 uur tot
woensdag 11 augustus 2010 het doorgaande
verkeer worden omgeleid via de Zandterweg
– Horsterdijk – Broekhuizerweg v.v. Deze
omleidingsroute wordt door middel van borden
aangegeven. Tijdens dit evenement worden
de volgende straten afgesloten: Hoofdstraat
(tussen Horsterdijk en Zandterweg),
Markt, Veerweg, Opperdonkseweg, Past.
Kerboschlaan, De Borggraaf. Daarnaast
worden er parkeerverboden ingesteld op de
Horsterdijk, Broekhuizerweg, Ulsheggerweg,
ged. Hombergerweg, Bonenkampstraat,
Opperdonckseweg, De Lom de Berghlaan,
Baron van Aerdtlaan, Konijnskampstraat, Mgr.
Schravenlaan en Hoofdstraat.

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

Ontwerpbestemmingsplan ‘woningbouwlocatie
Roathweg te Broekhuizenvorst’, verlengde
terinzagetermijn
Het ontwerpbestemmingsplan voor
de woningbouwlocatie Roathweg te
Broekhuizenvorst ligt momenteel ter inzage. In
dit ontwerpbestemmingsplan wordt de voormalige bedrijfswoning herbestemd als burgerwoning en wordt één vrijstaande woning direct
bestemd. Voor het overige deel van het plangebied is een uit te werken woonbestemming
opgenomen, ten behoeve van het volgende
programma (maximaal 19 woningen):
- 3 tot 7 vrijstaande woningen;
- maximaal 6 twee-aan-één gebouwde woningen;

Update stormschade van 14 juli
- maximaal 10 starterwoningen of 8 levens
			loopbestendige woningen.
In een eerdere publicatie is aangegeven dat
het ontwerpbestemmingsplan ‘woningbouwlocatie De Roathweg te Broekhuizenvorst’
met ingang van 6 juli tot 17 augustus 2010 ter
inzage ligt. Omdat het ontwerpbestemmingsplan pas vanaf 22 juli jl. is te raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl wordt de termijn
voor het indienen van eventuele zienswijzen
opgeschoven tot en met 1 september 2010.
Het plan ligt op de gebruikelijke openingstijden ter inzage in de informatiehoek van het
gemeentehuis (Wilhelminaplein 6 te Horst).
De openingstijden van de informatiehoek
zijn van		maandag 09.00-12.00 uur en van
14.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van
09.00-12.00 uur en van 14.00-17.00 uur.
Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan
gepubliceerd op de website www.horstaandemaas.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de hiervoor genoemde termijn
kan een ieder schriftelijk of mondeling
een zienswijze indienen. Wij ontvangen
uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk. U
kunt deze richten aan Burgemeester en
Wethouders van Horst aan de Maas, Postbus
6005, 5960 AA Horst onder vermelding van
‘zienswijze woningbouwlocatie Roathweg te
Broekhuizenvorst. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met de afdeling Ruimte
(077- 4779 777).
Horst, 6 augustus 2010
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas
Ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris

Wijziging CAO
gemeenten 2009 - 2011

Vastgesteld projectbesluit artikel 3.10
van de Wet ruimtelijke
ordening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas maken bekend dat zij
een projectbesluit op grond van artikel 3.10
Wet ruimtelijke ordening hebben vastgesteld
voor het realiseren van twee bouwkavels op
het perceel Wouterstraat ongenummerd te
America, kadastraal bekend gemeente Horst,
sectie I, nr 972.
Belanghebbenden, die het met het bovenstaande besluit niet eens zijn, kunnen binnen
zes weken na bekendmaking van het besluit
beroep instellen bij de rechtbank Roermond,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Deze
mogelijkheid staat alleen open voor belanghebbenden:
• die zienswijzen hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit;
• die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs
niet tot het inbrengen van zienswijzen in
staat zijn geweest.
Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kan daarnaast een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de
Voorzieningenrechter van deze rechtbank.
Aan deze procedure zijn kosten verbonden.
De bekendmaking van het besluit vindt
tevens plaats op onze website én in de
staatscourant. Het vastgestelde projectbesluit
met bijbehorende stukken, kan op afspraak
worden ingezien. Tevens zijn het besluit en
de bijbehorende stukken vanaf 6 augustus te
raadplegen op onze website,
www.horstaandemaas.nl en op de website
www.ro-online.nl . Horst, 5 augustus 2010

Het noodweer van woensdag 14 juli heeft
veel schade aangericht in de gemeente Horst
aan de Maas.
Er is veel schade aangericht aan daken, gevels en bomen. Voor zover nu bekend, zijn er
ruim 430 bomen gesneuveld en zijn duizenden bomen ernstig beschadigd. Het opruimen
en herstellen van de ravage is een enorme
klus. Veel schade is duidelijk zichtbaar. Er is
echter ook veel schade die niet direct zichtbaar is. Denk hierbij aan bomen die los staan,
gescheurde takken en stammen. In sommige
gevallen zijn de wortels dermate beschadigd
dat de stabiliteit van de boom in gevaar komt.
Dergelijke bomen kunnen alsnog een gevaar
opleveren voor hun omgeving. Alle bomen in
de getroffen gebieden worden hierop gecontroleerd.
Het zal nog enkele weken duren voordat alles
opgeruimd en hersteld is.
Veiligheid
Als gevolg van omgewaaide bomen kunnen
delen van het wegdek zijn beschadigd. Zo
kunnen er gaten en scheuren zijn ontstaan.
Deze worden tijdelijk hersteld. Definitief herstel zal later plaatsvinden. Ook staan er nog
stronken van afgezaagde bomen in de berm.
Deze zijn soms moeilijk zichtbaar. Houd hier
rekening mee indien u uitwijkt in, of richting
een berm. Deze stronken zullen zo spoedig
mogelijk worden verwijderd.
Gescheurde en gebroken takken drogen in.
Het hout is dan niet meer flexibel maar wordt
juist hard en stug. Door regen kunnen takken
zwaarder worden waardoor ze alsnog helemaal afbreken. Ook kleine windstoten kunnen
ervoor zorgen dat gebroken takken alsnog
helemaal afscheuren. Blijf dus alert bij wegen
die nog niet gesnoeid zijn!

Op de locatie waar gesnoeid wordt, kan het
voorkomen dat de weg tijdelijk wordt afgesloten. Wij vragen u vriendelijk om in het belang
van uw eigen veiligheid en de veiligheid van
de medewerkers deze wegen dan ook niet te
betreden.
Bossen en natuurgebieden
De schade in bossen en natuurgebieden
is heel verschillend. Er zijn delen waar een
enorme ravage is aangericht en er zijn
gebieden waar nauwelijks schade is. Voor
de bossen en natuurgebieden worden eerst
inventarisaties gemaakt. Daarna zal een plan
voor herstel worden opgesteld. Wij vragen u
om zeer alert te zijn in getroffen gebieden.
Omdat het herstel hier pas in een later tijdstip
wordt uitgevoerd is er een hoger risico op vallende takken en soms zelfs vallende bomen!
Sprokkelen van hout
Het ophalen en zagen van (storm)hout langs
wegen en paden is niet toegestaan! Dit geldt
voor zowel takhout als voor de stammen.
Ook het sprokkelen en zagen van hout van
omgewaaide bomen in het bos is niet toegestaan.
Centraal ophalen van groenafval
• Tot en met vrijdag 13 augustus mag u
gratis groen stormafval langs de weg
aanbieden. Wij vragen u wel om dit te
melden via telefoonnummer 077-4779777.
• Na vrijdag 13 augustus wordt groenafval
alléén tegen betaling opgehaald. Hiervoor
kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 077-4779777.
• Iedere zaterdag tussen 12.00 uur en
16.00 uur kunt u gratis groenafval
aanbieden bij de gemeentewerf,
Americaanseweg 43 in Horst.

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

Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Horst aan de Maas maakt
bekend dat op 15 juli 2010 is ingestemd met
de nieuwe CAO voor gemeenten 2009 - 2011.
De integrale tekst van de nieuwe CAO en andere terzake doende stukken zijn beschikbaar
bij het cluster HRM via telefoonnummer
077-4779777.
Horst, 6 augustus 2010
Burgemeester en wethouders van Horst aan
de Maas

Afgelopen vrijdag bracht burgemeester van Rooij een bezoek aan het echtpaar Van den Berg –
Borsboom (foto boven) in Grubbenvorst ter gelegenheid van hun 60 jarig huwelijksjubileum. Ook
het echtpaar Dekkers – de Breet, woonachtig in Horst, ontving een persoonlijke felicitatie namens de
gemeente Horst aan de Maas. Zij vierden hun 65 jarige huwelijksdag.

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

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

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

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

Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat u bij de
afdeling		 Burgerzaken een geldig legitimatiebewijs
(paspoort/id-kaart of rijbewijs) nodig hebt.
Informatiehoek
Geopend: Maandag van 08.00 tot 20.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 .
Op		afspraak: Buiten de openingstijden kunt u
tijdens kantooruren terecht na afspraak.
Gemeentewerf
Americaanseweg 43, 5961 PC Horst,
tel. 077 -477 95 10.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
07.30 -12.00 uur en 13.00 -16.00 uur.
Storingsnummer: tel. 06 -23498249
(16.00 -07.30 uur en in het weekend).
Regionale team handhaving
Regionaal team handhaving houdt toezicht op
naleving van de regels. Het gaat onder andere om
regels voor bouwen, ruimtelijke ordening, milieu
en brandveiligheid en de regels van de Algemene

Plaatselijke Verordening (APV).
Telefonische bereikbaarheid tijdens kantooruren:
0478 -52 33 33 (gemeentehuis Venray).
Buiten kantooruren bij spoedgevallen: politie,
tel. 0900 -88 44. Postadres: Afdeling Veiligheid
en handhaving, p.a. gemeente Venray, Postbus
500, 5800 AM Venray.
E-mail: gemeente@venray.nl t.a.v. afdeling
Veiligheid en Handhaving.
Brandweer
Voor spoedmeldingen belt u het landelijke alarmnummer 1-1-2. Overige hulpaanvragen kunt u
melden aan de regionale alarmcentrale in Venlo
via tel. 077 - 356 56 56. Beide telefoonnummers
zijn 24 uur per dag bereikbaar.
Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdagen donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
Opening oud archief
Het oud archief is geopend op afspraak dinsdagen donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.
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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.

Merlijn van Ooy

In een Sevenumse speeltuin treft onze Hallo-verslaggever enkele
moeders aan die met hun kroost er een gezellig dagje van maken. Even
verderop zijn enkele inwoners uit het dorp Jeu de Boules aan het spelen.
Alles gaat z’n gangetje want het is zomer en vrijwel iedereen heeft
vakantie. Iedereen? Nou nee, Merlijn van Ooy niet, ze heeft een middagje
voor zich en haar twee kinderen genomen. Even later zit ik bij haar thuis
aan tafel, niet in Sevenum, maar in Hegelsom want zij woont weliswaar
vlak bij Sevenum maar het huis waar ze woont ligt op Hegelsoms grondgebied. Merlijn wordt deze week ‘Geplukt’.

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

Frisse romige
frambozenmousse
Benodigdheden: (4 personen)
300 gram verse frambozen
50 gram fijne kristalsuiker
200 ml crème fraîche
Bereiding:
· Bewaar een paar frambozen
voor de garnering en meng de
rest met 25 gram van de
suiker;
· druk het mengsel door een
zeef en roer de resterende
suiker erdoor;
· doe de crème fraîche in een
grote kom en roer de frambozenpuree er voorzichtig
doorheen;
· schep het mengsel in kleine
koffiekopjes of glazen en zet
ze 2 tot 3 uur in de koelkast
totdat de mousse stevig is;
· garneer de mousse met de
achtergehouden frambozen.

Tip 1:
Deze mousse is eenvoudig te
maken en toch een bijzondere
afsluiting van een bijzondere
BBQ-avond.

Duane en Megan, Jinna (nichtje)
en Merlijn van Ooy in de speeltuin.
Het is wel even zoeken om het
huis van Merlijn van Ooy (38) en haar
vriend Manolito Hendriks, die 37 jaar
oud is, te vinden. Het stel heeft een
tweeling van vijf jaar oud. Megan, een
meisje en Duane, een jongen. Samen
met Manolito runt ze een bloembollenbedrijf aan de Niesweg in Hegelsom.
Het is er rustig want het bedrijf ligt
buitenaf aan het einde van een doodlopende weg met een ruim uitzicht en
een bos om de hoek.
Merlijn: “Ja we wonen hier echt
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Kijk voor de oplossing op
www.hallohorstaandemaas.nl/oplossing
of volgende week
in de HALLO.
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Het is heerlijk wonen
in Hegelsom
Merlijn heeft een hekel aan poetsen en opruimen. “Dat zie ik echt als
een noodzakelijk kwaad. Ik ga veel liever iets leuks doen met mijn vriend en
de kids of met mijn paard. Maar ja, er
zal toch gepoetst en opgeruimd moeten worden dus doe ik dat toch maar”,
zegt ze op serieuze toon. Tv kijken
doet de Hegelsomse wel graag en het
liefst naar series zoals NCIS en House.
Programma’s als Popstars en Holland’s
got Talent vindt ze echt helemaal niks.
“Daar komen allemaal mensen bij die
denken dat ze ‘je-van-het-zijn’ en als
je ze dan hoort zingen, krijg je bijna
spontaan gehoorbeschadiging. Die
deelnemers zouden gewoon lekker
thuis in de badkamer hun ding moeten
doen en niet op tv”, zegt Merlijn op
felle toon.
Op de vraag waarin de Hegelsomse
uitblinkt of juist minder goed in is krijg
ik een eerlijk antwoord. “Ik heb eens
even rondgevraagd maar kreeg alleen
maar antwoorden als ‘zaniken, grammatica en wazelen over paarden’. Ik
heb namelijk de neiging iedereen te
verbeteren als ze iets verkeerd zeggen
of schrijven. Maar laat dit mijn moeder

niet lezen want die verbetert mij ook
altijd. Ik zou wel willen dat ik beter
voor mijn mening kon uitkomen, dat
kan ik niet zo goed. Ik wil niemand
voor de kop stoten en dan zeg ik
meestal maar niks”, aldus Merlijn.
Uitgaan doet Merlijn niet zo vaak.
“Hoogstens een keertje naar de kermis
of naar een American Carmeeting.
Nee, ik ben geen echt uitgaanstype”,
zegt ze al hardop nadenkend. Vakantie
zit er dit jaar niet in, hooguit een paar
dagtripjes. Zo staat bijvoorbeeld de
Efteling wel al op het programma.
Door de drukke werkzaamheden
binnen de bloembollenteelt zit een
vakantie van twee of drie weken er
gewoonweg niet in.
Tot slot vraag ik haar aan het eind
van het interview naar de meest memorabele dag in haar leven. Merlijn
hoeft er niet over na te denken en
zegt: “Dat is niet zo moeilijk hoor.
Dat is de dag waarop ik een echo
liet maken toen ik zwanger was. Ik
bleek in verwachting te zijn van een
tweeling. Deze werd ook nog eens
vijf weken te vroeg geboren en moest
nog eens vijf weken in een couveuse
verblijven. Een hele vermoeiende tijd
maar dat was het meer dan waard,
het zijn schatten van kinderen”, besluit ze het interview. Merlijn van Ooy,
trotse moeder van een tweeling. Ik
stap tevreden in mijn auto en bedenk
dat ik zelf ook een tweeling ben, ook
van een meisje en een jongen. Wij
hadden thuis zelfs twee tweelingen
(meisje en jongen), alleen wist mijn
moeder dat pas na de bevalling want
van een echo had toentertijd nog
niemand gehoord.

RIX LIMERICK
Vakantie-limerick

Rix op vakansie zonder aal deen stress,
Allien en zwemboks zonder werme jes.
Pilske in de hand,
Liggend op ‘t strand,
Daan is Rix pas richtig op vakansie gewes!

Maand augustus aanbieding:
BLAUWE
BESSENTAARTJE

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

Tip 2:
Leg de frambozen niet te lang
van tevoren op de mousse om
te voorkomen dat ze erin
wegzakken.

prachtig en hebben van niemand last.
De drukte begint pas wanneer ik de
kinderen naar school breng. Je moet
dan telkens de Stationsstraat oversteken, die zou voor mij wel wat minder
druk mogen zijn. Mocht ik iets aan
Hegelsom kunnen veranderen dan zou
ik daar iets aan doen”, zegt ze zonder
nadenken. Ze vindt de plek waar ze
woont dan ook de meest bijzondere
plek van heel Hegelsom.
Hobby’s heeft Merlijn ook maar
de laatste maanden slokken werk-

zaamheden op het bedrijf veel van
haar vrije tijd op. Zo rijdt ze graag haar
paard Ward. Daarnaast heeft ze een
oude Amerikaanse auto, een Dodge
Coronet uit 1969 waar ze regelmatig
mee naar meetings gaat. “Maar een
dag heerlijk niks doen vind ik ook heel
leuk, daar kan ik van genieten”, lacht
ze spontaan.
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ROZIJNEN BROODJES
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Starters
in de regio
Bedrijf

SteigerhoutTeakhout-Meubels.nl
Eigenaar Conny Thiesen
Adres
Blaktweg 69
Plaats
Melderslo
Telefoon 06 51 93 18 38
info@tuinenhuisspullen.nl
E-mail
Website www.steigerhoutteakhout-meubels.nl
Sector
Meubels en interieur
Start
April 2010
Activiteiten
Op Steigerhout-TeakhoutMeubels.nl kunnen klanten
terecht voor steigerhouten en
hardhouten meubels voor binnen
en buiten. Enkele meubelstukken
zullen binnenkort te bezichtigen
zijn in de tuin op het vestigingsadres. De overige meubelen
kunnen alleen online besteld
worden.
Steigerhout-TeakhoutMeubels.nl maakt ook steigerhouten meubels op maat. Dit kan
geheel naar wens van de klant.
De unieke meubels zijn dan
binnen twee tot vier weken klaar.
Doelgroep
Iedereen die van houten
meubels houdt kan terecht bij
Steigerhout-Teakhout-Meubels.
nl. Het brede assortiment kent
voor iedereen wat wils.
Vooral mensen die op zoek
zijn naar maatwerk meubels
van steiger- of hardhout zijn bij
Steigerhout-Teakhout-Meubels.
nl aan het juiste adres.
Onderscheidend vermogen
Steigerhout-TeakhoutMeubels.nl levert hoge kwaliteit
meubelen. Niet alleen het zeer
uitgebreide assortiment kent
een goede kwaliteit, maar
vooral de maatwerk meubelen
zijn van hoge kwaliteit.
Daarnaast levert SteigerhoutTeakhout-Meubels.nl meubelen
tegen scherpe prijzen. De
combinatie van een scherpe prijs
met een hoge kwaliteit meubelen, levert een goede prijskwaliteit verhouding.
Tenslotte worden vele
modellen gratis door heel
Nederland bezorgd. Als de
meubels zelf door de klant
worden afgehaald, wordt hier in
de prijs rekening mee gehouden.

Brouwerij De 7de Hemel produceert paddenstoelenbier

Donder in Sevenum

Donder. Dat is de naam van het nieuwste biertje dat wordt gebrouwen in de Sevenumse brouwerij De 7de Hemel. Het bier wordt champignonbier
genoemd, maar is eigenlijk een donker bier met een toevoeging van extract van de portobello paddenstoel.

Kitty Hendrix, Ger Hendrix en
John Raedts in hun eigen brouwerij
Het bier Donder is gebrouwen door
het echtpaar Kitty en Ger Hendrix samen
met John Raedts. Kitty legt uit: “Het
wordt nu in de volksmond en in de pers
overal champignonbier genoemd, maar
er zijn geen champignons gebruikt maar
portobello paddenstoelen. We zijn ermee begonnen door een vraag van het
bedrijf Prime Champ. Zij wilden graag
een van hun producten in een bier verwerkt zien. Dat is het idee geweest.”

Het eerste proefbrouwsel bleek een
schot in de roos
Met deze vraag is het drietal aan
de slag gegaan. Als eerste hebben ze
gekeken naar de combinatie van een
aantal ´basisbieren´ met verschillende
paddenstoelen: de gewone witte
champignon, kastanjechampignon,
portobello en shiitake. Uiteindelijk zijn
ze doorgegaan met de portobello’s
omdat deze de krachtigste smaak bleken te hebben. Vervolgens hebben de
brouwers een proefbrouwsel gemaakt
door heel veel paddenstoelen met het
bier mee te koken. “De smaak van het
eerste proefbrouwsel was verrassend
goed. Het bleek meteen een schot in
de roos te zijn”, zegt Kitty.
Ger en Kitty zijn al jaren liefhebbers van speciaalbier. “We houden daar
allebei van en hebben ook nog bijna

Activiteitencentrum AarleGaarde
organiseert in Augustus diverse workshops:
Mantra zingen:
Zondag 8 augustus, van 10.00 tot 12.00 uur
Effectief Communiceren:
Woensdag 11 augustus, van 20.00 tot 22.00 uur
Meditatie:
Zondag 15 augustus, van 10.00 tot 12.00 uur
Je leven helen:
Woensdag 18 augustus, van 20.00 tot 22.00 uur

www.aarlegaarde.nl
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Kabroekstraat 12
5966 NX America
Tel. 077-4642421
aarlegaarde@ziggo.nl

dezelfde smaak. Via via hoorden we
jaren geleden dat er cursussen werden
gegeven om bier te brouwen. Deze
cursus beviel ons erg goed. We begonnen met allerlei bieren na te brouwen,
zoals dubbels, triples en dergelijke. Als
je dan eenmaal een goed bier hebt
gebrouwen dan ga je experimenteren.
Kruiden en fruit verwerken. Door dat
experimenteren, bepaalde ingrediënten vervangen of extra toevoegen en
hiermee een mooie smaak weten te
bereiken, dat is écht bier maken.“
Als amateurbierbrouwers deden
Ger en Kitty mee aan wedstrijden
bier brouwen. Daar bleek al snel dat
ze talent hadden en sinds vier jaar
zijn ze samen met John commercieel
met de eigen brouwerij bezig. Op het
moment dat je je bier gaat verkopen
ben je geen amateur meer en mag je
niet meer meedoen met wedstrijden.
Kitty is nog wel betrokken bij de wedstrijden, maar dan als professioneel
keurmeester. “Als enige vrouw tussen
zo´n veertig mannen. De bierwereld is
een echte mannenwereld”, lacht Kitty.
Het is voor het brouwersdrietal
nog steeds een hobby, ze werken
allemaal fulltime. Ger is vrachtwagenchauffeur, Kitty applicatiebeheerder
en John is agrarisch bedrijfsadviseur.
Het brouwen doen ze er dus nog
steeds gewoon bij. “Dat vinden we
helemaal niet erg, het is hartstikke
leuk. Zeker nu het zo massaal wordt

opgepakt. Gisteren gingen we met
de hond wandelen en toen hoorden
we mensen op straat roepen: ´Hey!
Dat zijn die van de brouwerij, van dat
bier.´ Iedereen begint erover. We zijn
een beetje bekende Sevenummers
geworden. Ja, als je in de krant hebt
gestaan met een foto dan kennen ze
je allemaal”, vertelt Ger.

We zijn een
beetje bekende
Sevenummers
geworden
Vorige week hebben de brouwers
in vier dagen net zoveel verkocht
als normaal in twee maanden. De
voorraad van het nieuwe bier raakt
daarmee sneller op dan verwacht.
Kitty: “Een nieuwe voorraad is nu in
de maak, maar dat duurt altijd wel
even. Deze hoeveelheden worden
gemaakt in een brouwerij in België en
de levertijd is ongeveer twee maanden. We zullen straks waarschijnlijk
een keer ´nee´ moeten verkopen. Dit
hadden we echt niet verwacht.”
Het bier smaakt niet specifiek
naar champignons of paddenstoelen.
Je proeft wel een grondsmaak die
een paddenstoel ook heeft. Er zit
ook iets van een dropsmaak in. Die
smaken worden veroorzaakt door de

paddenstoel. Ger: “We hebben het
bier laten proeven door veel mensen,
voordat we ermee verder zijn gegaan.
De liefhebbers, maar ook mensen
die professioneel met bier bezig zijn
vonden het heel bijzonder en goed
smaken. Ze herkenden geen specifieke paddenstoelensmaak in het bier.
En dat is ook precies wat we wilden.
Bier met een extra smaak, maar niet
te overheersend. Wij maken bier wat
écht naar bier smaakt. Daarom is het
ook eigenlijk geen paddenstoelenbier,
maar bier met een toevoeging van
paddenstoelen. De toevoegingen zoals
kruiden, fruit of in dit geval paddenstoelen mag niet gaan overheersen.”

Wij maken bier wat
écht naar bier smaakt
De namen van het bier verzinnen de brouwers door met z’n drieën
samen te brainstormen. Ze moeten
natuurlijk iets te maken hebben met
de naam van de brouwerij, De 7de
Hemel. “We waren overdonderd door
de smaak van het bier en kwamen
daarmee op Donder. De naam slaat
erg goed in. Je kunt er ook goed
mee spelen. In het weekend hebben
we een aantal cafés en slijterijen
in Maastricht bevoorraad met ons
nieuwe bier en toen zeiden we
tegen elkaar: We hebben Maastricht
bedonderd!”

Start nieuwe workshops Aarlegaarde America
Vanaf begin augustus starten enkele workshops in activiteitencentrum Aarlegaarde in America.
De volgende workshops zijn in het centrum te volgen: mantra zingen, effectief communiceren, meditatie
en je leven helen.
Tijdens de workshop mantra
zingen wordt samen met anderen
gezongen. Mantra’s ontspannen
de geest, ze kalmeren emoties en
openen het hart. In de workshop effectief communiceren leren mensen
zichzelf beter kennen, er wordt

geleerd hoe mensen zichzelf kunnen
gebruiken als instrument om prettiger
om te gaan met anderen. Meditatie
is een leuke manier om te ontspannen en tot rust te komen. Het is ook
een fijne en ontspannen manier om
in contact te komen met je innerlijk.

Tijdens het groepsproces gedurende
de workshop ´je leven helen´ kun je
ontdekken dat andere mensen ook
vaak dezelfde soort dingen ervaren
hebben als jijzelf. Het ervaren, accepteren en waarderen van jezelf en
anderen staat dan centraal.
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Gemoedelijkheid en sfeer spreekt echtpaar uit Hazerswoude aan

HALLO op bezoek bij minicamping
Bergerhof in Sevenum
Op zoek naar campinggasten in de HALLO-regio komt onze verslaggever
terecht in Sevenum bij minicamping Bergerhof. De camping ligt verscholen
in het groen, op de grens tussen Kronenberg en Sevenum. Hier ontmoet de
verslaggever de familie Van der Kraan uit Hazerswoude.

Het gezin Van der Kraan heeft het op
minicamping Bergerhof prima naar de zin
Het gezin Van der Kraan bestaat uit
moeder Bianca (34), vader Jaco (39)
en samen hebben ze twee jongens,
Bouke van 8 en Jurre die 5 jaar oud is.
Bianca is medewerkster tandtechniek
en haar man Jaco is timmerman/uitvoerder. Het gezin staat al vanaf 21 juli
op het terrein aan Op den Bergen 8 in
Sevenum en wil nog enkele weken in
Noord-Limburg blijven.
Bianca: “Normaal gesproken
zouden we naar Frankrijk op vakantie gaan maar we hebben voor een
budgetvakantie gekozen omdat we
vorig jaar een nieuwe caravan gekocht
hebben. Vorig jaar waren we ook al
op deze camping en dat beviel ons

uitstekend. Weet je, het is hier altijd
iets warmer en droger dan in de rest
van Nederland.”

Het is in NoordLimburg altijd iets
warmer en droger
”We amuseren ons hier prima.
Er is een zwembad, een trampoline en
’s avonds maken we soms een kampvuur. En als het al een keertje regent,
kunnen we bij Mariet Christiaens, de
eigenaresse van de camping, terecht
om bijvoorbeeld potten, broodjes of
marshmallows te bakken.” Bianca van

der Kraan heeft het prima naar haar zin
op Bergerhof. “Als de kinderen het naar
hun zin hebben is onze vakantie geslaagd en kom ik ook tot rust. Daarvoor
hoef je niet persé naar het buitenland.”
Jaco, haar man, is er niet. “Die is
even boodschappen doen maar die
komt zo terug”, zegt de Hazerswoudse.
Het gezin heeft inmiddels al enkele
bezoekjes aan bezienswaardigheden
in en rond Horst aan de Maas achter
de rug. Zo zijn ze al naar Toverland en
Aardbeienland geweest. “Toverland
vond ik leuk maar Aardbeienland was
naar mijn idee te duur. Je moest de
aardbeien die de kinderen plukten nog
apart afrekenen en dat zou eigenlijk
bij de entreeprijs inbegrepen moeten
zijn. Bovendien vond ik het wat rommelig maar de kinderen hebben zich
daarentegen goed vermaakt en dat is
het belangrijkste”, aldus Bianca.
Ook de speeltuin van Mart Roeffen
in Grubbenvorst werd bezocht.
Komende week wil het gezin nog naar
speeltuin Klein Zwitserland in Tegelen,
het Rozenfestival in Lottum en een
keertje blauwe bessen plukken in
Broekhuizen of Melderslo. Ze plannen
zo min mogelijk en laten hun kinderen
een stem hebben in wat ze die dag
gaan doen.
Maar hoe komt het gezin uit ZuidHolland aan het adres van de minicamping? “Nou, dat is niet moeilijk, we
hebben gewoon via kamperenbijdeboer.nl gekeken”, lacht de kampeerster.
Bianca vindt Noord-Limburg mooi
door de afwisselende natuur, landschap
en vriendelijke mensen. “Werkelijk,
wat hebben jullie een prachtige natuur.
Ook de manier waarop hier gebouwd
wordt in combinatie met de gemoe-

delijkheid van de mensen geeft me
een echt (buitenlands) vakantiegevoel.
Men leeft hier veel rustiger dan op de
meeste plaatsen in Nederland en dat
spreekt me wel aan. Het enige wat
me een beetje tegenviel was het weer
maar dat is hier nog altijd beter dan in
de Randstad.”
Over de camping is Bianca zeer te
spreken. “Het is hier knus en gezellig. De kleinschaligheid spreekt me
wel aan. Er wordt vaak spontaan iets
georganiseerd en alle faciliteiten
zijn aanwezig om er een geslaagde
vakantie van te maken. Je weet van

tevoren waar je aan begint wanneer je
op een minicamping staat, je kunt dat
niet vergelijken met een megacamping
in Frankrijk. Ik mis hier echt helemaal
niks. Als ik een punt moet geven, krijgt
deze camping een dikke 9+.”
Even later komt manlief Jaco terug
van het boodschappen doen. “Leuk,
komen we in de krant? Misschien kun
je een foto maken dat wij met z’n allen
in het zwembad zitten”, stelt hij voor.
Even later poseert het gezin Van der
Kraan voor de fotograaf. “Wel even een
krantje opsturen hè”, roept Bianca de
verslaggever nog na.

Zomerfestival

in Kasteeltuinen Arcen

Vele verassende activiteiten voor jong en oud!
Ridder- en Prinsessendagen - de Midzomeropera - Animal Times Roofvogeldemonstraties - Bird Dates - Muziekgezelschappen Expositie van Janneke Brinkman-Salentijn - De Clownsclub

Dagelijks open van 9.30 uur tot 18.00 uur.
Kijk op: www.kasteeltuinen.nl voor het wisselende dagprogramma.
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Eropuit in eigen gemeente

Museum De Locht in Melderslo
Om er tijdens de vakantie eens even lekker op uit te gaan, hoef je niet naar
Bali of Benidorm. HALLO laat zien dat er in onze eigen gemeente ook nog veel
te ontdekken valt. Deze week is dat het Streekmuseum De Locht in Melderslo.
Wie wil weten hoe de mensen
in Noord-Limburg vroeger leefden
en werkten, moet naar Museum De
Locht. Het museum is gevestigd in
een boerderij uit 1859 die tot het
jaar 1900 is uitgebreid tot een 40
meter lange langgevelboerderij. In de
jaren tachtig werd de boerderij met
hulp van de gemeente overgenomen
door de heemkundevereniging uit
Melderslo en in 1990 opende Museum
De Locht voor het eerst haar deuren.
In de loop van de jaren is het
museum steeds verder uitgebreid,
onder andere door bestaande oude
schuren en stallen in de omgeving
van Melderslo af te breken en in bijna
originele staat weer op te bouwen op
het terrein rond De Locht.
Het museum neemt de bezoeker
mee terug in de tijd. In verschillende
ruimtes is te zien hoe het er op de
boerderij van vroeger aan toe ging.
In het woonhuis is te zien hoe mensen een ruime honderd jaar geleden

leefden en in de stal ernaast hoe het
vee werd gehouden. De boerderij is
helemaal opgebouwd in oude stijl.
Daarnaast is er aandacht voor de meest
uiteenlopende ambachten die vroeger
in de regio werden uitgeoefend, van
een stroopmakerij tot een zadelmaker.
Het museum biedt niet alleen een
blik terug in de tijd. Het laat ook zien
hoe mensen vroeger voor ingewikkelde
problemen soms vernuftige oplossingen vonden. Dat is vooral goed te zien
bij de landbouwwerktuigen. In een van

de ruimtes van het museum staan
een aantal machines die ieder op hun
eigen inventieve manier bijvoorbeeld
tomaten op grootte sorteren. Het
is goed te zien hoe eenvoudige en
soms maar half werkende machines
evolueerden tot moderne landbouwmachines. Naast het streekmuseum
zijn er in De Locht nog twee musea
gevestigd. Want de twee exportproducten van onze regio, de asperge
en de champignon, hebben ook een
eigen museum. Ze dragen zelfs de
naam Nationaal Champignonmuseum
en Nationaal Aspergemuseum, omdat
ze de enige musea over asperges en
champignons van Nederland zijn. In
een schuur die aan het streekmuseum is gebouwd, is te zien hoe de
asperges en champignons vroeger
werden gekweekt en er wordt
getoond hoe het productieproces in
de loop van de jaren is veranderd. In
het Aspergemuseum hangt zelfs een
topstuk van wereldfaam: de langste
asperge ter wereld, die met zijn
lengte van 3,11 meter een plek in
het Guinness Book of Records wist te
veroveren.

voor kleine genieters met grote honger!

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

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

voor kleine genieters met grote honger!

iNdoor sPeel- eN zwemParadijs
Dat moet je voelen!

www.kinjerkriebel.nl

Heide 5 • 5981 NX Panningen
Tel: (077) 307 20 95 • info@beringerzand.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Startersleningen voor BIEB (Bouwen In Eigen Beheer) projecten
Onlangs werd bekend dat de overheidsbijdrage in startersleningen
is stopgezet. Inmiddels heeft de provincie toegezegd om 50% voor haar
rekening te nemen. De gemeente Horst aan de Maas heeft toegezegd
haar bijdrage tot 50% te verhogen. Echter het budget is beperkt
waardoor het onduidelijk is of aanvragers in de toekomst voldoende
gebruik kunnen maken van deze lening.

•

rijk voor de leefbaarheid in de kleine
kernen. Naast leefbaarheid is er nog
een ander aspect aan startersleningen, en dat is dat er een stimulans
richting de bouwsector vanuit gaat.
Iets wat deze sector op dit moment
meer dan goed kan gebruiken.
We hebben als CDA de volgende
vragen gesteld:

•

Gevolg hiervan is dat een
aantal BIEB (Bouwen in Eigen
Beheer) projecten vertraging of
zelfs afstel dreigt op te lopen. In
onder andere Melderslo, Hegelsom
en Griendtsveen is hiervan sprake.
Als CDA vinden we dit een slechte
ontwikkeling. Immers starters zijn
jongeren en deze zijn zeer belang-

•
•

Is bovenstaande problematiek
bekend en wordt deze onderschreven door het college?
Is het college bereid om hierop
actie te ondernemen?
Binnen welke termijn gaat dit
gebeuren?
Is het mogelijk om extra inzet
te plegen om een versnelling in
de realisatie van BIEB projecten te
laten plaatsvinden?

Gezien de fase waarin veel BIEB
projecten zich bevinden, is het zeer
wenselijk dat er snel duidelijkheid
komt.

Het college heeft in de raadsvergadering van 20 juli toegezegd
dat er alles aan wordt gedaan om
vertraging van de BIEB projecten
te voorkomen. Wethouder Selen
laat weten dat er voorlopig nog
budget aanwezig is vanuit het SVN
(Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Nederlandse gemeenten) en heeft de
raad toegezegd om na het zomerreces met een voorstel te komen om
het subsidiepotje indien nodig aan te
vullen.
Namens het CDA,
Eric Brouwers

Het is rustig aan het locale politieke front. Stilte voor de storm?
Op landelijk niveau volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo
op. Na het mislukken van de ’Paars-plus-variant’ wordt nu onderhandeld
over een coalitie van VVD-CDA met gedoogsteun van de PVV. Er zijn niet
veel mensen, die na de verkiezingen hadden voorspeld dat CDA en VVD
serieus zouden gaan praten met de PVV.
Op lokaal niveau is het nu een
tijdje stil. Ook de lokale politici zijn
met reces. Maar het is stilte voor de
storm. Als deze coalitie slaagt is het
duidelijk dat er zeer fors bezuinigd zal
worden op vele terreinen, ook op het
gemeentefonds.
Dat betekent dat er op lokaal

niveau fors bezuinigd moet worden. Wij
hebben inmiddels de eerste voorzichtige
verkenningen gedaan, maar die geven
nog onvoldoende indicatie. Na het reces
moeten er spijkers met koppen worden
geslagen. De grote organisaties (o.a.
Synthese en de bibliotheek) hebben
inmiddels wel te horen gekregen dat

zij rekening moeten houden met 5%
minder subsidie in 2011.
D66 heeft in de laatste raadsvergadering aangegeven begrip te hebben
voor deze maatregel, maar ook dat wij
eerst informatie willen over de gevolgen
van deze maatregel voordat definitieve
besluiten worden genomen. Het gaat
ons daarbij met name op de gevolgen
voor de leefbaarheid van de kleine
kernen.
Wij praten onderling (uiteraard)
heel veel over de landelijke en lokale
politieke ontwikkelingen, maar wellicht

wilt u ook met ons daarover praten.
Zoals elke eerste zaterdag van
de maand, zitten wij aanstaande
zaterdag 7 augustus van 11.00 uur tot
12.00 uur in de bibliotheek van Horst
weer klaar met een kopje koffie om
met u te praten over de landelijke en
lokale politiek en met name over de
komende bezuinigingen en allerlei
andere gemeentelijke zaken en de
standpunten van D66 daarover.
Henk Kemperman, fractievoorzitter
D66 Horst aan de Maas

Bespreking Poll week 29

De gemeente moet de sirenes inzetten bij zwaar noodweer
Een aantal weken geleden trok zwaar noodweer over onze gemeente.
Bij een dergelijke gebeurtenis wordt direct de vraag gesteld of de gemeente
haar inwoners van te voren zou moeten waarschuwen via de sirenes van het
officiële waarschuwingssysteem. Uit onze stelling van week 29 bleek dat ruim
60% van de HALLO-lezers vindt dat de sirenes niet ingezet moeten worden als
het gaat om noodweer.
De heer of mevrouw Lith uit Melderslo geeft in een reactie aan dat hij
of zij denkt dat het gebruik van de sirene juist onrust brengt. Ook blijkt
uit de reactie dat hij of zij van mening is dat het in dit geval geen zin zou
hebben gehad als de gemeente vooraf had gewaarschuwd met sirenes.
“De storm gebeurde zo snel en was relatief zo snel over dat een sirene
overbodig was.”

Het is geldverspilling dat het woonzorgcomplex Mikado
in Horst al na vijftien jaar gesloopt wordt
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl

In deze editie van HALLO kunt u lezen dat de zorgorganisatie Dichterbij
heeft besloten dat het woonzorgcomplex Mikado wordt gesloopt. Dichterbij is
van mening dat de opvang van cliënten op een locatie niet meer in de visie
van de zorginstelling past. Daarnaast vind de zorginstelling het gebouw te duur.
Het gebouw staat er nu vijftien jaar.
Er zijn in het afgelopen jaar alternatieven overwogen. Zo werd bekeken of

de gemeente een cultureel centrum in het gebouw zou kunnen onderbrengen.
Dit bleek geen haalbaar concept. Ook de optie om lokale verenigingen in het
gebouw te huisvesten bleek niet haalbaar. Bedrijfseconomisch gezien is het
voor de organisatie Dichterbij de beste oplossing, maar toch rijst direct de vraag
of het geen verspilling van geld is om een gebouw na vijftien jaar al te slopen.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 30) > Poll uitslag ’vorige week’ > eens 71% oneens 29%

Cactus
Column
Knorrig
De eigenaar van de bekende
Theelen modezaken heeft een
uitspraak gedaan waarbij de
wenkbrauwen duidelijk gaan
fronsen. Pieter oordeelde
namelijk dat de middenstand in
Horst aan de Maas knorrend vet
wordt. Omdat die weigeren alle
zondagen hun winkels open te
stellen en dat ze denken dat de
centen toch wel binnenkomen.
Behalve enigszins cru is de
opmerking van Theelen ook
ongenuanceerd. Kleine middenstanders met weinig of geen
personeel kunnen onmogelijk
elke zondag hun winkel openen,
daarbij is de opmerking dat in
het algemeen de mensen door
de week hun boodschappen kunnen doen óók waar. Het zou
misschien een tip kunnen zijn
dat er een eind wordt gemaakt
aan de diversiteit in openstelling, met andere woorden géén
aparte koopzondag meer voor
meubel- en DHZ-zaken, gewoon
ieder bedrijf zich laten houden
aan de gebruikelijke data. De
knorrige modeverkoper zou zich
beter kunnen afvragen waarom
in bijna alle winkels vooral
achter de kassa’s, het Horster
dialect wordt gebruikt. Een
kooplustige toerist hoort
bijvoorbeeld dat het gekochte
product ´veerviefenvieftig kost´.
De goede man vraagt knorrig
wat of de juffrouw zegt en dan
hoort hij nogmaals: ´veerviefenvieftig´. Dit is géén voorbeeld
maar de harde praktijk! Dialect
spreken is goed, maar je kunt
het ook overdrijven. Ouders
zouden daarin het goede
voorbeeld moeten geven. Wil
zo’n kind later zijn toekomst
eens buiten Horst zoeken dan zal
er altijd de blokkade van het
ABN zijn. Over knorrig gesproken, dit is de huidige wethouder
Leon Litjens tijdens de raadsvergaderingen steeds vaker. Van de
spontane, goedlachse Leon is bij
het beantwoorden van vragen
van vooral de SP weinig meer
over. Of zou dit komen omdat de
wethouder rookproblemen
heeft? Knorrig of niet, binnenkort wordt op de rotondes een
monument in de vorm van een
hangbuikzwijn geplaatst. Je
moet je woonplaats natuurlijk
wél eer aan doen!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl
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Ankie Kleuskens

Melderslose korfbalster in ’Oranje’
Korfbal, een populaire sport onder vooral veel meisjes, die ieder jaar steeds populairder wordt. Korfbalvereniging De Merels uit Melderslo groeit ieder
jaar en heeft vanaf dit jaar een speler uit het Nederlands Korfbalteam onder de 16 op de ledenlijst staan. Ankie Kleuskens uit Melderslo, een fanatieke
korfbalster die sinds januari 2010 mag korfballen in een oranje korfbaloutfit van het Nederlands Team, is de enige en ook de eerste van Korfbalvereniging
de Merels die het zo ver heeft weten te schoppen.

gespeeld. Dat is een toernooi met alle
districtsteams uit Nederland. Hier zijn
scouts aanwezig die veertien meisjes
selecteren voor het Nederlands Team”,
vertelt Ankie. Door deze scouts werd
Ankie geselecteerd.
De eerste training met het
Nederlands Team in februari was erg
spannend. ”Ik kende helemaal niemand
en was de enige en de eerste van De
Merels die geselecteerd was.” Ankie
vertelt dat het feit dat ze niemand
kende, eigenlijk heel erg leuk was.
”Hierdoor leer je veel nieuwe mensen
kennen, dat is leuk. Je leert mensen
kennen die net zo fanatiek in korfbal
zijn als dat jij dat bent.”

We moesten een
week lang bijna
iedere avond trainen

Al op vroege leeftijd wilde Ankie
graag op korfbal. Een probleem was
dat de Melderslose korfbalvereniging
geen welpenteam had en Ankie met
haar jonge leeftijd nog niet kon beginnen. Samen met twee vriendinnetjes
heeft ze dit toentertijd aangekaart.
Ankie: ”We wilden graag op korfbal,
maar dat mocht toen nog niet. Toen
we ons probleem bij de vereniging

neerlegden, is er speciaal voor ons
een welpenteam opgezet. Wij waren
dus het eerste welpenteam van De
Merels.” Inmiddels korfbalt Ankie al
zo’n dikke tien jaar.
Het leukst aan korfbal vindt Ankie
dat het een teamsport is. ”Je speelt
samen met een team en je hebt met
z’n allen hetzelfde doel. Je wilt met je
team beter zijn dan de tegenstander.

Als je dan als team ook echt beter
bent, geeft dat een kick.”

Wij waren het eerste
welpenteam van
De Merels
Ankie vertelt dat korfbal een sport
is waar veel conditie voor vereist is. ”Er

zit erg veel actie in het spel. Je bent
tijdens de wedstrijd een verdediger
en een aanvaller, dit wisselt steeds af.
Korfbal is dus erg gevarieerd.”
In december 2009 werd Ankie door
de korfbalvereniging uit Melderslo
naar de districtstrainingen gestuurd.
Ze werd geselecteerd en speelde twee
keer een challenge. ”Ik heb twee keer
met het districtsteam een challenge

Al 160 deelnemers aangemeld voor het Poels Meubelentoernooi

Achtste keer jeu de boulestoernooi
Horst ontvangt komende dinsdag veel bezoek van jeu de boulesspelers uit de omgeving. Alweer voor de
achtste keer wordt namelijk het Poels Meubelentoernooi voor amateurs gehouden. Al 160 deelnemers uit twintig
dorpen in de omgeving van Horst hebben zich aangemeld om mee te doen aan het toernooi, dat het grootste is in
Noord-Limburg.

De finalisten van 2009

Veel van de deelnemers zijn erg
blij met het Poels Meubelentoernooi
omdat het erg gezellig is. Het toernooi
is inmiddels helemaal geregeld en de
spelers kunnen zo beginnen.
Een groep spelers uit Maashees
komt zelfs op de fiets richting Horst
en maakt er een uitje van. Ze gaan
overdag picknicken en blijven ’s avonds
barbecueën in Horst.
De wedstrijd duurt vier dagen en
op zondag spelen de twintig beste
spelers tegen elkaar in de finale. Elke
deelnemer speelt vier wedstrijden,
die een dagdeel duren. De mede- en
tegenstanders worden via loting
ingedeeld. Tot 7 augustus kunnen jeu
de boulesspelers zich inschrijven voor
2,50 euro bij het wedstrijdsecretariaat
Toon Rambags, t.rambags@versatel.nl
of telefonisch 077 398 25 66. Bij geen
gehoor kan de inschrijving ook bij Jan
Peeters, telefoon 077 398 44 94.
Alle toernooien vinden plaats op
banen gelegen aan de Noordsingel 75
in Horst. Elke dag beginnen de westrijden om 9.15 en 13.15 uur. De finale op
zondag begint om 13.15 uur.

Met het Nederlands Team
heeft Ankie al tegen Zuid-Afrika en
Zwitserland gespeeld. ”Voor de wedstrijd tegen Zuid-Afrika moesten we een
week lang bijna iedere avond trainen
en op zaterdag was de wedstrijd.”
Omdat de spelregels van korfbal in het
buitenland anders zijn dan in Nederland
worden voor een wedstrijd met een
internationaal team de buitenlandse
en de Nederlandse spelregels gemixt.
”In Zuid-Afrika heet korfbal Ringbal,
zij hanteren met dit spel hele andere
regels dan wij. We hebben onze regels
met de regels van Zuid-Afrika gemengd,
waardoor eigenlijk een nieuw spelletje
ontstond”, vertelt Ankie.
De sfeer tijdens wedstrijden met
internationale teams is volgens Ankie
altijd erg leuk. ”We slapen dan met z’n
allen in een grote tent en eten samen.
Dat is erg gezellig. De Zuid-Afrikanen
waren ook erg spontaan en mengden
zich goed tussen ons. Met de meisjes
uit Zwitserland was het ook erg leuk,
alleen mengden zij zich niet zo goed
tussen ons en waren minder spontaan
dan de Zuid-Afrikaanse meisjes.”
Ondanks dat Ankie korfbalt in het
Nederlands Team, speelt ze ook nog
steeds bij De Merels. ”In het team in
Melderslo spelen mijn vriendinnen.
Hier wil ik gewoon blijven korfballen.
De trainingen zijn wel verschillend.
Met het Nederlands Team trainen we
meer op tactiek en balbehendigheid, in
Melderslo trainen we meer op conditie.”

We slapen met z’n
allen in een grote
tent en eten samen
Op de vraag of ze van plan is nog
lang door te gaan met korfbal antwoordt Ankie volmondig ”Ja!”. ”Ik wil
nog wel graag doorgaan met korfbal
zolang dat mogelijk is. En als ik weinig
tijd heb, dan maak ik er wel tijd voor.”
Of Ankie volgend jaar nog een jaar
in het Nederlands Team mag spelen, is
nog even afwachten. In december zijn
er weer nieuwe selecties. ”Ik ga dan
selectietraining doen voor het team
onder de 19; omdat ik nu 16 ben mag
ik volgend jaar niet meer in dit team
spelen. Ik kan nu nog niet zeggen of
het me gaat lukken in het Nederlands
Team onder de 19 te komen, maar ik
ga het zeker proberen”, aldus Ankie.
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Sponsordribbel Lottum
levert 2.050 euro op

Afgelopen vrijdagmiddag werden de Lottumse Jako-voetbaldagen afgesloten met een sponsordribbel. Ruim
tweehonderdveertig deelnemertjes legden 1.000 meter af tijdens de dribbel. In totaal werd voor ruim tweeduizend
euro bij elkaar gedraafd over het voetbalveld.

Maasdorpencup in
Broekhuizenvorst

Het voetbalteam van Broekhuizenvorst mag komende week
op eigen terrein de beker verdedigen. Dinsdag, woensdag en
zaterdag vindt de Maasdorpencup 2010 voor heren plaats.

Vorig jaar won de club de
wedstrijd in Lomm, waardoor
nu alle wedstrijden gespeeld
worden op sportpark ’t Venneke
in Broekhuizenvorst. In het
toernooi spelen naast S.V.E.B.
nog zeven teams uit de omgeving: DEV-Arcen, EWC ’46 (Well),
GFC ’33 (Grubbenvorst), IVO
(Velden), Resia (Wellerlooi),
RKDSO (Lomm) en SV Lottum.
De competitie begint met de
wedstrijden tussen GFC ’33 –
EWC ’46 en DEV-Arcen – RKDSO
om 19.00 uur. Een uur later
ruilen de teams en spelen

GFC ’33 - DEV-Arcen en EWC ’46 –
RKDSO. Woensdag zijn de andere
vier teams aan de beurt.
De wedstrijden beginnen ook op
deze dag om 19.00 uur. In die
partijen treffen SV Lottum en IVO
elkaar en moet de heersende
kampioen tegen Resia. Daarna
speelt Resia tegen SV Lottum en
mag IVO zich bewijzen tegen
S.V.E.B.
Op zaterdag zijn de finales.
Om 15.00 uur wordt gestreden
om plaats 5 tot en met 8 en om
18.00 uur spelen de voetballers
voor de eerste vier plaatsen.

Jonge deelnemertjes doen hun best tijdens de Sponsordribbel
projectnaam ‘Alpe d’HuZes’.
“Dat is heel wat anders dan wanneer je als bank geld geeft aan een
goed doel. Er moet voor gefietst en
gedribbeld worden en dat geeft veel
meer voldoening”, aldus Rob knoops.
Nadat alle dribbelaars klaar waren
werd op een ander veld van SV
Lottum het bedrag bekendgemaakt.
Zo ging er een bedrag van 1.025
euro naar het project Alpe d’HuZes en
1.025 euro naar de stichting Kans op
Toekomst. Het project Alpe d’HuZes
zet zich in voor de strijd tegen kanker. De stichting Kans op Toekomst
ondersteunt een project in Ethiopië
warbij honderd kinderen een jaar lang
naar school kunnen. Bestuurslid Rolf

Künneke van die stichting: “Samen
met de Voetbalschool Nederland
zorgt Kans op Toekomst ervoor dat
62 kinderen zich in hun vrije tijd bij
een voetbalclub kunnen aansluiten.
Er zijn inmiddels al vier teams en er is
een voetbaltrainer in dienst genomen.
De materialen zoals voetbalkleding,
voetbalschoenen, ballen enzovoorts
worden betaald. Wij zijn dan ook blij
dat onze stichting mag delen in de
opbrengst van deze sponsordribbel”,
aldus het bestuurslid.
Na de overhandiging van de
cheques werden de Lottumse voetbaldagen afgesloten in het bijzijn
van ouders, begeleiders en talloze
vrijwilligers.

Wespenvanger

1.

Diverse kleuren glas.
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De aftrap van de sponsordribbel werd verricht door Rob Knoops,
directeur Rabobank Maashorst. Met
een vlotte dribbel dwars over het
speelveld werd het startsein gegeven
voor de sponsordribbel waaraan bijna
tweehonderdvijftig voetballertjes
deelnamen.
“Ik ben dan wel nooit een Mark
van Bommel of Wesley Sneijder
geworden maar dribbelen met de bal
kan ik wel”, spreekt Knoops de deelnemers toe. Hij gaf verder aan blij te
zijn dat er actief sport bedreven wordt
waarbij geld wordt ingezameld voor
een goed doel. Zo heeft de Rabobank
een fietsteam Maashorst & Relaties
dat actief geld bij elkaar reed onder de
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Start nopruiming donderdag 12-8-2010

Shop voor bijna nop

Speciale voorverkoopavond op
woenSdag 11 auguStuS 2010 van 19 tot 21 uur
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‘Vreemde eend’ viert feest

Zilveren jubileum voor Rehoboth-kerk
Het zijn vreemde eenden in de bijt, protestantse kerken in Limburg. Toch bestaat de Rehoboth-gemeente in
Horst inmiddels al vijfentwintig jaar. Reden voor een feestje, maar wel op een eigen manier.

gekocht. Er werd gekozen voor de
naam Rehoboth, wat toepasselijk
‘de Heere heeft ruimte gemaakt’
betekent.
In tegenstelling tot wat in de
meeste andere kerken in de gemeente Horst aan de Maas gebruikelijk is,
heeft de kerk geen eigen predikant.
Verspreid over het jaar zijn er zo’n
vijftig verschillende predikanten die in
Horst op zondag de diensten leiden.
De geloofsgemeente telt zo’n vijftig
leden, waarvan een enkeling iedere
zondag één of twee keer helemaal
vanuit Boxmeer of Maasbracht komt
om in Horst een dienst bij te wonen.
Deze zomer staan er voor de wekelijkse diensten bijna tweehonderd
stoelen in het kerkgebouw opgesteld. Veel toeristen blijken namelijk
ondanks hun vakantie trouw naar de
kerk te blijven gaan. In het verleden was het bij de diensten in Horst
soms zo druk dat voor de diensten
moest worden uitgeweken naar de

Peter van Oerle is evangelist bij Rehoboth
Wie een bezoek wil brengen
aan de Rehoboth-kerk in Horst moet
even zoeken. In tegenstelling tot de
katholieke kerken met hoge torens
is deze kerk van veraf niet te vinden.
Sterker nog, hij ligt weggestopt achter
parkeerplaats het Cuppenpedje, niet
zichtbaar vanaf de doorgaande weg.
Dat gebouw is het thuishonk van de
Hervormde Evangelisatie Horst.
Peter van Oerle (28) is evangelist
bij de geloofsgemeenschap en is de
enige die in dienst is bij de kerk. Hij
is verantwoordelijk voor de dagelijkse
gang van zaken binnen de Rehobothgemeente. Hij brengt huisbezoeken,
doet pastoraal werk, organiseert
bijbelkringen, doet het jongerenwerk

Norbertuskerk.
Die sterke band met de kerk is
typerend voor een protestants-christelijke kerkganger. Van Oerle:”Een
katholiek gaat naar de kerk en viert
de sacramenten. Maar als het gaat
om het zelf persoonlijk onderzoeken
van de bijbelse boodschap laat een
rooms-katholiek dat, om het plat te
zeggen, over aan de geestelijkheid.
Een protestant is iemand die bezig
is om zelf de bijbel te onderzoeken,
dat kenmerkt ook onze evangelisatiepost”, aldus Van Oerle.
Ook voor de jubileumdienst op
4 september verwacht Van Oerle
dat er meer mensen komen dan
de Rehoboth-kerk kan herbergen.
Daarom wordt voor deze gelegenheid
uitgeweken naar het Gasthoês. “We
willen naast de mensen van hier ook
iedereen uitnodigen die ons in die 25
jaar heeft geholpen. Maar natuurlijk
zijn ook andere geïnteresseerden welkom om te komen”, besluit Van Oerle.

Kantoor
en verzorgt het kerkblad.
Hoewel Noord-Limburg voor het
overgrote deel rooms-katholiek is
en er in iedere dorpskern minstens
één katholieke kerk staat, hebben er
vrijwel altijd protestanten in de regio
gewoond. “Vijfentwintig jaar geleden
waren er in de regio Horst een aantal
mensen die zich niet konden vinden
in de rooms-katholieke kerk. Ze
kwamen in contact met predikanten
uit het protestantse deel van NoordBrabant en Gelderland en vroegen
hen of ze konden helpen met het opzetten van een protestantse gemeenschap in Noord-Limburg. Zodoende
is het idee ontstaan om evangelisatiebijeenkomsten te houden”, aldus

de evangelist. De eerste bijeenkomst
werd op 28 februari 1985 gehouden
in ‘t Ostenriekske in Horst, maar al
snel verhuisden de bijeenkomsten
naar het Gasthoês.
Het aantal mensen dat de diensten bezocht, groeide volgens Van
Oerle flink. “Het groeide zelfs zo uit
dat men ging kijken of men niet een
eigen plek kon krijgen waar ze hun
eigen diensten konden beleggen. En
dan niet één dienst, maar twee op
zondag, zoals bij andere protestantse
gemeenten.” Er werd een stichting
opgericht en bij andere gemeenten
werd aangeklopt voor financiële
steun. Met dat geld kon in 1989 het
gebouw aan het Cuppenpedje worden

I n g ezo n d e n brief

WAGEMANS
Persoonlijke, gedegen advisering
en begeleiding
voor uw totale onderneming!
Voor het verzorgen van:
• Financiële administraties
• Samenstellen jaarrekeningen en publicatiestukken
• Samenstellen aangiften inkomsten- en
vennootschapsbelasting
• Salarisadministraties
• Begeleiding van startende ondernemers
Vraag vrijblijvend informatie
De Cocq van Haeftenstraat 13, 5864 BA Meerlo
Telefoon: 0478-692197 Fax: 0478-691901
E-mail: info@kantoorwagemans.nl
Internet: www.kantoorwagemans.nl

Helaas gaat kapelaan Schwillens onze parochies en ons dekenaat
verlaten. De Bisschop van Roermond benoemt hem tot pastoor van de
parochies H. Martinus te Neer, H. Petrus te Roggel en H. Isidorus te Heibloem.
Kapelaan Schwillens zal op
eigen verzoek in één viering van de
Eucharistie afscheid van ons nemen en
wel op zondag 19 september tijdens
de Hoogmis ter ere van St. Lambertus
om 10.30u. Aansluitend zal er gelegenheid geboden worden hem persoonlijk
alle goeds te wensen. Zondag 26
september zal hij worden geïnstalleerd
tot pastoor in Roggel om 14.00 uur.
In kapelaan Schwillens gaan we
na 2 1/2 jaar kwijtraken een immer
goed gehumeurde, energieke harde
werker, die breed gewaardeerd wordt
door jong en oud. We nemen dan ook
met tegenzin en verdriet afscheid.
Tegelijkertijd willen we hem
nadrukkelijk danken voor zijn fantastische inzet voor de geloofsgemeenschappen van ons cluster. We wensen
hem van harte Gods Zegen en proficiat
met zijn interessante benoeming; in
zijn drie nieuwe parochies zal hij zelf-

standig als pastoor kunnen tonen dat hij
een man van teamwork is die over de
grenzen van parochies heen durft kijken
en samenwerkingsverbanden, zoals hier
in ons dekenaat, op gang zal brengen.
Horst is immers sedert de tijd van deken
Hanneman een uitstekende leerschool
voor nieuwe pastoors!
Hoe zal e.e.a. verder gaan? In de
plaats van kapelaan Schwillens komt
naar Horst een laatstejaars seminarist
die gedurende een intensieve stage
klaargestoomd moet worden voor de
diakenwijding in september 2011 en
de daaropvolgende priesterwijding. Het
betreft Patrick Zuidinga, 40 jaar, geboren
in Brabant maar van Limburgse ouders.
De heer Zuidinga zal ingezet worden
op het terrein van catechese, diaconie,
uitvaarten, jeugdwerk en individuele
pastoraal. Gedurende zijn stagejaar zal
hij logeren bij kapelaan Mielnik aan de
Nieuwstraat 196.

Verleden week de bekendmaking
van de sluiting van de Norbertuskerk,
deze week de bekendmaking van
het spoedige vertrek van kapelaan,
nu bijna pastoor, Schwillens. Dat zijn
bepaald niet opwekkende mededelingen. Maar toch houden we de moed
er in! Voor kapelaan Schwillens zijn
we blij vanwege zijn promotie tot
pastoor en het is onze taak en zorg
om zijn werk voort te zetten. Met de
inzet van allen gaat dat natuurlijk lukken! We kunnen niet toelaten dat het
werk van onze kapelaan voor niets
Kantoor Wagemans is gelieerd aan Administratiekantoren Van de Mortel & Partners B.V.
geweest zou zijn, dus we bouwen
Bezoekadres:
Tel.: 0478 - 692 197
optimistisch voort op wat hij allemaal
De Cocq van Haeftenstraat 13
Fax: 0478 - 691 901
5864 BA Meerlo
E-mail: info@kantoorwagemans.nl
opnieuw in beweging heeft gebracht.
19 september het afscheid,
26 september de pastoorsinstallatie:
We zullen met velen present zijn
en Roggel, Neer en Heibloem laten
proeven wat ‘n fantastische kracht ze
gaan krijgen! En hoe jammer wij zijn
vertrek dus vinden...

ZOMER
OPRUIMING

ING: 67.08.99.089
K.v.K. Eindhoven: 17100939
BTW nr.: 8128.71.911.B.01

Nu zomercollectie halve prijs
En heel veel koopjes!

- €15,- €25,,
0
1
€

Rooms Katholieke Kerk
Cluster Horst

Graag tot ziens bij Mariette Mode!
500 m2 winkelplezier - Gratis parkeren voor de deur!

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51

Vertrek kapelaan Schwillens

05
08

Medische zorg
Huisarts en apotheek
America

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

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

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

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

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

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

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

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

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

Rozenswing Canix

(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
6 t/m 12 aug
Tandarts Heldens - in ’t Zandt
Hertog Arnoldlaan 10
T 077 398 12 44

Verloskundige zorg

America

Melderslo

zondag

Bullfrog Taste Express

Broekhuizenvorst
zaterdag

Lange a la Playa

za 6 augustus 21.30 uur
Organisatie: Motorcamping
d´n Toerstop
Locatie: Motorcamping d´n
Toerstop

Do 5 t/m zo 8 augustus
Organisatie: Café De Lange
Locatie: Café De Lange

Sevenum

zondag

Horst

Kampioenschappen
Boomstamzitten
Do 5 augustus
Organisatie: Café De Lange
en Dreksbak
Locatie: Café De Lange

Zomerbraderie
Do 12 augustus
Locatie: centrum Horst

Lottum

Rozenfestival
za 7 t/m ma 9 augustus
Organisatie: Stichting
Rozendorp Lottum
Locatie: centrum Lottum

Bezichtigingsdag
Parochiekerk Sevenum
do 12 augustus 13.30 uur
Organisatie: Parochiekerk
Locatie: Parochiekerk

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

zondag

Heilige mis

10.00

Broekhuizen
Heilige mis

Heilige mis

10.00

19.15

Grubbenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.00

Griendtsveen
Heilige mis

09.45

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)

Tienray

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

za 7 augustus 19.00 uur
Organisatie: OJC Gaellus
Locatie: OJC Gaellus

woensdag
donderdag
vrijdag

Amerikaanse BBQ

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Horst (Norbertus)
zaterdag
donderdag

www.hallohorstaandemaas.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

Heilige mis
Heilige mis

19.00
08.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Heilige mis

10.00

Heilige mis
Leesmis

10.30
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

Melderslo
zaterdag
maandag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans

17.30
08.30
17.45

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Evangelie
Evangelie
Evangelie
Kinderbijbel
Catechisatie

10.00
14.30
10.00
14.30
19.00

Meterik
zondag

Swolgen
zondag
dinsdag

Salon
Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

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

112

Kerkdiensten

za 7 en zo 8 augustus 22.00 uur
Organisatie: OJC Canix
Locatie: OJC Canix

Venray

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

AGENDA

service 19

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Rehoboth
zondag
maandag
woensdag

Gevraagd:
Verreiker-machinist
Johan Gooren
Meterik
tel.06-18116480

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

De tijden die hier zijn afgedrukt zijn
standaardtijden. Voor afwijkende tijden
van kerkdiensten verwijzen wij u naar
de desbetreffende parochie.
Van 10 juli tot en met 5 september
is het vakantierooster van toepassing
in de kerken van het cluster Horst.
Zie www.rkhorst.nl

Maxwell betaalgemak:

10
x
betalen,

ABSOLUTE BODEMPRIJZEN VOOR

in

UITLOPENDE EN WINKEL-MODELLEN

OPRUIMING!
al
Speciau
voor t!
ch
ingeko

600

107 CM PLASMA
BREEDBEELD TV + 600 HZ

• Enorm 107 cm beeldscherm waar de actie vanaf spat.
• 600 Hz Subﬁeld TruMotion voor uitermate vloeiende weergave.
• Smart Energy Saving plus = uitermate energiezuinig! HDMI
digitale scart-aansluiting, razendsnelle responstijd: 0.001 ms.

• Diverse programma’s, waaronder snelprogramma’s.
• Volledige elektronische besturing.
• Regelbare 1400 toeren centrifuge.
• Energieklasse A+ = tot 25% zuiniger
dan A-klasse!!

499
160 GB
1 GB

107
CM
Digitale scartaansluiting

1400 TOEREN
WASAUTOMAAT

799
699

= uitermate geschikt
voor snelle beelden

TOEREN

599

• Digital Crystal Clear voor diepte en helderheid.
• 28.9 miljard kleuren voor prachtige, natuurlijke beelden.
• Dynamisch contrast 50.000 : 1 voor verbluffend rijke details in het
zwart, krachtige Incredible Surround geluidsweergave.

499
399

HANDIG NETBOOK
•
•
•
•

UNIEK: 4
VRIESLADEN!

al
Speciau
voor t!
ch
ingeko

5

10

499
399

L.

279

260 LITER KOEL /
VRIES COMBINATIE
•
•
•
•

Royaal 155 liter koelgedeelte met hygiëne control.
105 liter vriesgedeelte verdeeld over 4 vriesladen.
2 stevige draagplateaus, 2 ruime groenteladen.
Energieklasse A+ = tot 25% zuiniger dan A-klasse!!

TOPPER!
349
249

DIGITALE
SD-KAART VIDEOCAMERA

85

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™.

STEREO-SET + MP3 / CD-SPELER

• Ruimtebesparend ontwerp met compacte luidsprekers.
• FM / AM radio, CD-speler speelt CD, CD-R(W) en MP3.
• Krachtige geluidsweergave, eenvoudige bediening.

17 LITER

NAVIGATIESYSTEEM
WEST-EUROPA

199
159

88

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

89
79

KEUKENAPPARATUUR

45

17 LITER MAGNETRON

• Eenvoudige draaiknopbediening.
• 700 Watt magnetronvermogen.
• Aparte ontdooistand, 5 magnetronstanden.

449
399

Aquastop

ENERGIEZUINIGE VAATWASSER

• Eenvoudige draaiknopbediening voor programmakeuze.
• Handige starttijdkeuze 3, 6 of 9 uur, Aquastop met levenslange garantie, in hoogte verstelbare bovenkorf.
• Elektronische navulindicatie zout en glansspoelmiddel.

449
369

Grill

335

12
Couverts-inhoud

AANRADER!

8.9 CM BEELDSCHERM

OP=OP!

START-UITSTEL

149
119

175

•
•
•
•

299

Snelle Atom N450 processor.
160 GB harde schijf, 1 GB intern geheugen.
Intel® GMA 3150 video, geïntegreerde webcam.
Geïntegreerde cardreader, 802.11 b/g WiFi.

39x OPTISCHE ZOOM
800.000 PIXELS

•
•
•
•

L.

5
15

OP=OP!

899
799

107 CM FULL HD
LCD BREEDBEELD TV

299

1400

INTERN GEHEUGEN

2x

499
399

EXTRA ZUINIG!

WEBCAM

HARDE SCHIJF

Informeer bij uw adviseur

299

KEUKENAPPARATUUR

GAS / ELECTRO FORNUIS

• 4 gasbranders met geïntegreerde vonkontsteking.
• Electrische oven met onder- & bovenwarmte +
grillfunctie, handige ovenverlichting, vlambeveiliging.
• 4 ovenprogramma’s, energie klasse A.

*Rekenvoorbeeld tijdens uitgestelde betaalperiode.
Kredietsom

1600
WATT

ZEER
KRACHTIG!

199
159

125

1600 WATT STOFZUIGER
•
•
•
•

Elektronische zuigkrachtregeling.
Silence geluidsdemping, actieradius 9 meter.
HyClean stofzak met automatische HyClose sluiting.
Telescopische zuigbuis in roestvrijstaal.

Rekenvoorbeeld Lease na periode uitgesteld betalingsperiode.

Effectieve

Looptijd

Totale

rente

in

prijs van

rente

in

prijs van

op jaarbasis

maanden

het krediet

op jaarbasis

maanden

het krediet

0,00%

18

Kredietsom

Maandlast

* Effectieve

looptijd

Totale

€

500

€

500,00

€

1.500

0,00%

18

€

1.500,00

€

2.500

0,00%

18

€

2.500,00

€

2.500

€

68,39

15,00%

48

€

3.282,66

5.000

0,00%

18

€

5.000,00

€

5.000

€

116,49

15,00%

60

€

6.989,49

€

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (max. tot 8 augustus 2010).

Digitale scartaansluiting

*

€

500

€

1.500

€
€

44,91
51,31

15,00%
15,00%

12
36

€

538,89

€

1.847,11

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

m040810

107
CM

0% RENTE

