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Wereldrecord jojoën
Jong Nederland Horst

Gemeentenieuws
per 1 januari 2010 naar HALLO

Op evenemententerrein de Kasteelse Bossen in Horst werd zondagmiddag rond 12.00 uur een poging gedaan het wereldrecord jojoën te
verbreken.

Met ingang van 1 januari 2010 wordt het gemeentenieuws van de
nieuwe gemeente Horst aan de Maas wekelijks geplaatst in HALLO Horst
aan de Maas. De stuurgroep bestaande uit de drie colleges van Sevenum,
Meerlo-Wanssum en Horst aan de Maas hebben hiertoe besloten.

Het oude record stond op 498 actieve jo-jo spelers. Het nieuwe record
werd met minimaal verschil verbroken door kaderleden van Jong Nederland Limburg. Er werden 501 deelnemers geteld. De recordpoging wordt
aangemeld bij het Guinness Book of Records, waarna het wereldrecord
officieel de boeken in gaat. De recordpoging vond plaats ter afsluiting van
de kaderschouw die elke twee jaar plaatsvindt. De organisatie was in
handen van Jong Nederland, afdeling Horst.

In een eerder stadium zijn zes
partijen gevraagd een offerte uit te
brengen. De beoordeling geschiedde
aan de hand van criteria, opgesteld
en uitgereikt door de gemeente
Horst aan de Maas. Op basis van de
criteria zijn alle voorstellen getoetst.
HALLO - de naam was ten tijde van
het uitbrengen van een offerte door
GCH Communicatie Groep nog niet
bekend - scoorde het hoogst.
Dion Wijnands, voorlichter van
de gemeente Horst aan de Maas:
“Ik wil benadrukken dat er een
objectieve afweging is gemaakt
op basis van de door ons gestelde
criteria. We hebben ons gedurende
dit hele proces laten adviseren door

een communicatiedeskundige en de
uitkomst was duidelijk; HALLO kwam
als beste uit de bus.”

“Ik wil benadrukken
dat er een
objectieve afweging
is gemaakt;
HALLO kwam als
beste uit de bus”
Het toewijzen van het gemeentenieuws heeft enige tijd in beslag genomen. “Tja, er werd dan ook kritisch
gekeken naar bijvoorbeeld uitstraling,

vormgeving, deadline en noem maar
op. Je moet als gemeente ook de
nodige zorgvuldigheid in acht nemen
en dat hebben we dan ook gedaan,”
besluit Wijnands.
Eric van Kempen, uitgever van
HALLO is blij. “Voor ons is dit een enorme opsteker naar de toekomst. We zijn
een wekelijks nieuwsblad dat huis aan
huis in de bus valt in alle kernen van
de nieuwe gemeente. Nieuws, achtergronden en feiten voor alle lezers van
HALLO gelijk. Het gemeentenieuws is
daarbij van essentieel belang en maakt
HALLO alleen maar aantrekkelijker.
Ons nieuwsblad is bovendien ook
verkrijgbaar bij de gemeentehuizen,
vakantieparken en andere openbare
locaties. We willen als centrale drager
van nieuws fungeren binnen de
fusiegemeente en met het gemeentenieuws in het vooruitzicht gaat dat zeer
zeker lukken,” aldus van Kempen.

”Het oude record stond op 498 spelers en
werd met een minimaal verschil verbroken”

www.hallohorstaandemaas.nl

Openingstijden vanaf 28 september
Dinsdag t/m donderdag 10.00 - 18.00 uur
Vrijdag 10.00 - 20.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

St. Lambertusplein 10a 5961 EW Horst
T 077 398 07 08
info@passi.nu
www.passi.nu
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Misbruik van een bladkorf
Nu de herfst is begonnen, worden in de ruim 850 bladkorven binnen de
gemeente Horst aan de Maas weer ladingen vol bladeren en snoeiafval
gepropt. Reden om eens een kijkje in de keuken te nemen met de mannen
die de bladkorven wekelijks leegmaken.
Het chauffeursteam van de
gemeente Horst aan de Maas die de
bladkorven leegt bestaat uit Gerrit Goemans, Jeu Pouwels en Mario
Spreeuwenberg. Zij vinden soms de
meest vreemde zaken in een bladkorf
en staan versteld van wat er zo al
gedumpt wordt. Jeu: “Ooit trof ik eens
een kompleet kinderledikantje aan,
inclusief matras en bodem. Dat zijn
zaken die natuurlijk niet in een bladkorf
thuishoren,” aldus de chauffeur.
Mario: “Het is inderdaad opmerkelijk waarvoor de korven gebruikt
worden. Ik heb enige tijd geleden een
nog levende koi-karper van zo’n 50 cm

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 18.000 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
Bladmanager
Jolanda Poels
T 077 396 13 56
E jolanda@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseur
Frank Erren
T 06 23 87 51 53
E frank@hallohorstaandemaas.nl
Redactie
Lei Spreeuwenberg (hoofdredacteur)
T 06 20 11 92 83
Eric Brouwers
T 06 53 18 56 69
Ger Willems
T 06 12 18 36 26
E redactie@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.

Vrijetijdsmakelaar
helpt

lengte aangetroffen tussen het snoeiafval. Waarom mensen dit doen begrijp ik
niet maar ik denk dat het grotendeels
gemakzucht is.”

“Ooit trof ik eens
een kompleet
kinderledikantje aan”
Ook Gerrit treft de meest vreemde
dingen aan tijdens het legen. “Complete palmbomen en een bladkorf
vol met fruit,” ben ik tegengekomen.
“Overigens niet geheel ongevaarlijk
want dat trekt weer wespen en ander
ongedierte aan, zoals ratten en daar
zit ik niet op te wachten.” Naast deze
bijzondere dingen zijn veel bladkorven ook regelmatig gevuld met grof
en te lang materiaal. Boomstammen
van bijna twee meter lengte zijn geen
uitzondering, dan heeft de grijpkraan te
weinig ruimte om de korf te legen.
Ook gemaaid gras wil met grote
regelmaat naast een korf gedeponeerd
worden en daar balen de mannen
vreselijk van. Ze benadrukken daarnaast
wel het feit dat de meeste inwoners
van de gemeente de bladkorven zeer
correct gebruiken en zelfs op eigen
initiatief alles netjes harken en vegen
rondom een korf.
Maria Huibers, medewerkster van
de afdeling afvalpreventie en inzame-

Gemakzucht of onwetendheid; gemaaid gras gedumpt naast de bladkorf
ling: Gelukkig gaat het meestal wel
goed. Wat wel en niet in de korf kan
en mag staat trouwens op elke korf te
lezen. Zo zijn de korven niet bedoeld
voor grof tuinafval, maar enkel voor het
fijne tuinafval met een maximale lengte van 50 cm. Dit voorkomt problemen
met de grijper van de kraan die tuinafval uit de korf wil samenknijpen. Als er
groter afval dwars tussen zit lopen we
het risico dat de korf schade oploopt.
Dan kan het groenafval niet opgepakt
worden en de korf dus ook niet geleegd
worden. Het grof tuinafval kan men op
zaterdagen tussen 12.00 en 16.00 uur
gratis naar de gemeentewerf brengen
aan de Americaanseweg 43 in Horst.
Tegen betaling van de transportkosten

kan men het ook thuis laten ophalen
door de gemeente”, zo legt maria uit.
De pieken bij het leegmaken van
de bladkorven liggen in het voorjaar
en het najaar. Dan zijn de mensen het
vaakst bezig in de tuin. De frequentie
van het legen bedraagt driemaal per
week binnen de bebouwde kom op
maandag, woensdag en vrijdag, en
buiten de bebouwde kom op dinsdag
en donderdag. In zijn totaliteit wordt
jaarlijks 12.500 ton tuinafval verwerkt
(inclusief zelfbrengers) en gecomposteerd. Eenmaal per twee jaar kunnen
inwoners van Horst aan de Maas dan
gratis compost komen afhalen bij
gemeentewerken en is de cirkel weer
rond. Zie ook www.horstaandemaas.nl

Kronenberg en Evertsoord krijgen
directe busverbinding met Sevenum
De routeverbinding tussen Horst-Sevenum en Helden wordt per 1 november aangepast door Veolia.
Inwoners van Kronenberg en Evertsoord kunnen door de aanpassing direct naar Sevenum reizen per bus.
De belbus zal in Sevenum stoppen bij de nieuwe halteplaats bij de Rabobank van Sevenum.

De vraag om een directe
verbinding was groot. Naast de
Kronenbergse dorpsraad steunden ook Toverland, KBO
Sevenum, De Schatberg, gemeente Sevenum en het Overleg
Platform Evertsoord de roep naar

een directe busverbinding vanuit
Kronenberg en Evertsoord naar
Sevenum. Inwoners van Kronenberg
en Evertsoord zijn voor hun
winkelbehoeften aangewezen op
Sevenum. Met name de oudere
inwoners van de twee dorpen zijn

daarbij aangewezen op het
openbaar vervoer. Nu moeten ze
eerst overstappen bij het station,
waarna ze met de belbus naar
het centrum van Sevenum
kunnen. Daar komt 1 november
een einde aan.

Bezorgers onderweg
Zo’n 65 bezorgers waren afgelopen donderdag onderweg om het nieuwe weekblad HALLO Horst aan de Maas
bij ruim 16.000 huishoudens af te leveren. Wijk voor wijk, straat voor straat. Een hele operatie die onder leiding
stond van Laurent Smedts van GCH Communicatiegroep.
De ‘maidentrip’ heeft de vuurdoop
goed doorstaan en ruim 40.000 inwoners hebben inmiddels kennis kunnen
maken met de eerste editie van het
gratis nieuwsblad HALLO Horst aan
de Maas. Ook in de toekomst zullen
onze bezorgers elke week zorg dragen
voor de verspreiding van HALLO in de
nieuwe gemeente.
Ondanks alle uitstekende voorbereidingen met betrekking tot
verspreiding van HALLO kan een
brievenbus vergeten zijn.
Onze welgemeende excuses daarvoor.
Een telefoontje naar 077 396 13 53
is voldoende en HALLO valt alsnog bij
u in de bus.

Zoeken naar
vrijetijdsbesteding

Vorige week vrijdag is
officieel gestart met een
Vrijetijdsmakelaar. De Vrijetijdsmakelaar bevordert vrijetijdsparticipatie van mensen met
psychische problemen, lichamelijke beperking, chronische
ziekte, verstandelijke beperking
en senioren. Het is een project
met de duur van drie jaar in
opdracht van de gemeenten
Horst aan de Maas, Sevenum,
Meerlo-Wanssum en Venray.
Doel: een betere integratie van
deze mensen in de maatschappij.
De komende jaren wonen er
steeds meer mensen met een beperking, GGZ-cliënten en senioren
met intensieve zorgvragen in wijken en dorpen. Naast de behoefte
aan geschikte huisvesting en zorg
op maat, hebben deze mensen ook
een passende vrijetijdsbesteding
nodig. Daarbij wordt steeds vaker
een beroep gedaan op het huidige
aanbod van activiteiten op het
gebied van sport, cultuur en recreatie. De gemeenten Horst aan de
Maas, Sevenum, Meerlo-Wanssum
en Venray constateren samen met
zorg- en welzijnsinstellingen dat
deze stap naar reguliere voorzieningen niet automatisch wordt gezet.
Daarom is het project ”Vrijetijdsmakelaar” in het leven geroepen.
Coördinator van de Vrijetijdsmakelaar, Ingrid van den Sigtenhorst: “De Vrijetijdsmakelaar is
geen persoon, maar een samenwerking tussen partners op het
gebied van vrijetijdsbesteding voor
de genoemde doelgroepen. Ons
doel is enerzijds deze mensen te
ondersteunen bij het zoeken naar
en vinden van een passende vrijetijdsbesteding. Anderzijds willen
we voor hen meer mogelijkheden
creëren voor vrijetijdsbesteding.”
Voor meer informatie kan
men rechtstreeks contact opnemen
met coördinator
Ingrid van den Sigtenhorst,
telefoon 06 120 78 561 of mailen
met i.vd.sigtenhorst@mee-nml.nl

Poolse man
aangehouden
Op maandagavond j.l. is op de
Tienrayseweg in Horst een dronken
Poolse man van 40 jaar aangehouden.
De man is aangehouden wegens
openbaar dronkenschap en agressief
gedrag. Volgens de melding lag de
man midden op de rijbaan en viel hij
voorbijgangers lastig. Toen de agenten
arriveerden lag de man op het fietspad
onder een fiets.
Nadat hij tegen de agenten begon
te schelden werd de man onder verzet
aangehouden en geboeid naar het
politiebureau gebracht.
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Vernieuwingsprijs
voor Kleeven Medical Horst
Kleeven Medical uit Horst heeft afgelopen weekend de Sociale Innovatie-prijs gewonnen.
Deze prijs is onderdeel van het traject Sociale Innovatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Kleeven Medical heeft een instrument ontwikkeld waarmee het veiliger
en makkelijker is om borstkanker op te
sporen bij vrouwen. De naam van het
apparaat is ‘de TISENO’.

De beoordeling van de jury over
de TISENO zegt alles: ”Het meest innovatieve initiatief in de sector van
medische producten om via externe
contacten vernieuwing te bevorderen.”

Het instrument is ontwikkeld door
Kleeven Medical uit Horst en wordt
momenteel al in Duitsland gebruikt.
Kleeven wil de TISENO ook in Nederland op de markt brengen.

Griendtsveen maakt zich op voor

Bokkenollen

Appelschijven vlaai,
nieuwe oogst appels
en heerlijke
boterkruimels,
dat proef je!
Horst • Maasbree

Met de herfst is in aantocht is ook de tijd van bontgekleurde bladeren en gezelligheid aangebroken.
Voor Griendtsveen tijd voor de jaarlijkse presentatie van het Bokbier en het daarbij behorende wereldkampioenschap Bokkenollen.

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
Geconcentreerd leggen de deelnemers het parcours af (archieffoto)
Voor de twaalfde keer zal op zaterdag 10 oktober Griendtsveen omgetoverd worden tot een groots parcours
met spectaculaire hindernissen in en
rond het water. Nat en vies worden
hoort bij het Bokkenollen, want het
parcours loopt naast, door en over het
water. Zo’n 100 teams, vanuit alle windstreken, strijden om de BOKaal. Dit jaar
doet zelfs een Afrikaans team mee, uit
Kameroen (Batouri). Zij zullen voor het
eerst in de geschiedenis kennismaken
met de Griendtsveense hindernisbaan.
Batouri is een plaats waar het Griendtsveense buurdorp Deurne, al een jarenlange stedenband mee onderhoudt. Elk
team bestaat uit twee deelnemers en
een coach die met een dienblad Bokbier
via allerlei hindernissen langs en door
de Helenavaart zo snel mogelijk de finish proberen te halen. De hoeveelheid
bier wordt bij de finish gemeten en telt
mee in de eindbeoordeling.
Zondag 11 oktober is de jeugd
aan de beurt en wordt het bier
vervangen door limonade met het
wereldkampioenschap Limonollen.
Het hele spektakel wordt opgeluisterd
door diverse joekskapellen uit de verre
omtrek. Zaterdag speelt ‘Bloast um op’
uit Deurne en de ‘Pretband’ uit Venray.
Zondagmorgen zorgen ‘Alt Iezer’ uit
Horst en de ‘Ommelaars’ uit Ommel

voor muzikale ondersteuning. Zaterdagavond speelt het orkest ‘Noah’ in
een drijvende tent. Voor de deelnemers
aan het Bokkenollen zit het wereldkampioenschap er dan al op.

”Dit jaar gaat de gift
naar ’t Raayke in
Tienray”
Stichting Bokkenollen stelt elk
jaar een cheque ter beschikking aan
een goed doel. Dit jaar gaat de gift

naar ’t Raayke in Tienray. ’t Raayke
is onderdeel van Daelzicht en biedt
crisisopvang voor kinderen en jeugdigen
met een verstandelijke beperking en/of
gedragsproblemen.
In het kader van de fusie tussen
Horst aan de Maas, Sevenum en de drie
dorpen Meerlo, Tienray en Swolgen,
doen dit jaar teams mee uit de 16
kernen van de nieuwe gemeente Horst
aan de Maas. Zij strijden voor deze
gelegenheid om de speciaal hiervoor
ontworpen fusie-BOKaal.
Zie ook: www.bokkenollen.nl

www.hallohorstaandemaas.nl
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Geslaagde informatiebijeenkomst Aceera

Herfst klopt
aan de deur

Tijdens een bijeenkomst Gewasbescherming Asperge - in september gehouden in Maasbree - zijn aanwezigen
uit de gehele aspergesector op de hoogte gebracht omtrent het laatste nieuws en ontwikkelingen aangaande
gewasbescherming in asperges.

Na het fraaie nazomerweekend worden we nu met de feiten op de
neus gedrukt. Het wordt herfst! Bladeren vallen en in de bossen komen
de paddenstoelen een ander jaargetijde aankondigen. Langs wegen
waar eikenbomen staan, voelen we het knisperen van gevallen eikels
onder de wielen van onze auto’s. De signalen zijn duidelijk; de zomer is
weer voorbij.

De informatiemiddag werd goed bezocht (foto: Marieta Vlemmix)
Bart Benders van Aceera: “Als onafhankelijke partij wil Aceera graag inspelen op vragen uit de aspergesector,
indien we daarmee het gemeenschappelijke belang kunnen dienen. Afgelopen jaar heeft Aceera uit verschillende
hoeken van de sector meerdere malen
vernomen dat er behoefte is aan informatie over de laatste ontwikkelingen
op het gebied van gewasbescherming.
Die vragen hebben geleid tot het
organiseren van een deze bijeenkomst
in Boszicht in Maasbree.”
Er waren een zestal presentaties
gericht op gewasbescherming van
asperges in de breedste zin van het
woord. Belangrijke speerpunten van de
sprekers waren actualiteit en praktijkgerichtheid. Het doel van de bijeenkomst was met name gericht op het
informeren over de laatste ontwikkelingen en de toekomstverwachtingen.
Daarnaast was de feedback die Aceera
kreeg van grote importantie. Met alle

bevindingen doen telers nieuwe ideeën
op en ontmoeten nieuwe mensen
uit de branche waar men als belanghebbende z’n voordeel mee kan doen.

”Als onafhankelijke
partij wil Aceera
graag inspelen
op vragen uit de
aspergesector”
“Er kwamen sprekers aan bod van
diverse partijen uit de sector. Zo werd
er iets verteld over de allerlaatste
spuittechnieken met gebruikmaking
van PPS door Allard Martinet van John
Deere. Een vertegenwoordiger van
Syngenta Crop Protection praatte de
bezoekers bij over chemische gewasbescherming en nieuwe wetgeving
daaromtrent. Ook de geïntegreerde

gewasbescherming kwam aan bod
door Jacques Rovers, vanuit de organisatie ‘Telen met Toekomst’, gevolgd
door een toelichting van Frans Pladdet,
die de meerwaarde van het Milieukeurmerk belichtte. Na de pauze stond
milieuvriendelijk telen en biologische
gewasbescherming op het programma
gevolgd door biologische bestrijding
van de aspergekeverlarf door middel
van aaltjes, gepresenteerd door DLV
Plant en Koppert Biological Systems.
We hebben de aanwezigen in één
overzicht laten zien wat er speelt;
van gangbare tot en met biologische
gewasbescherming en alle vormen die
daar tussenin vallen. Het verhaal van
Koppert was daarbij voor de meesten
nieuw. Voor de aanwezige telers verwacht Aceera dat dit kan bijdragen aan
het maken van de juiste keuze met
betrekking tot gewasbescherming voor
hun eigen bedrijfsvoering,” besluit
Benders.

Plaats uw familiebericht bij geboorte, huwelijk of jubileum in HALLO Horst aan de Maas
voor € 25,00 per blok van 50x50mm in kleur

Genomineerden

Geboren !

feliciteert alle knuffels en dieren
in onze dierenweide!
Venrayseweg 19, 5961 AC Horst tel. (06) 30 46 46 56 www.huizezeldenrust.nl

Peel Maas
Regio Prijs
2009

MILO
22 september 2009

Trotse ouders en grote broer zijn:
Tom, Eveline en Sem Rutten - van der Peet
Burgveldweg 28, 5864 AJ Meerlo

Zoekt u goederen of diensten?
Vul de onderstaande bon in en lever
deze uiterlijk maandag in bij HALLO
Horst aan de Maas, Handelstraat 17 te

Horst en na betaling zullen wij voor een
goede plaatsing zorgen. Natuurlijk kunt
u ons ook mailen:

advertentie@hallohorstaandemaas.nl
o.v.v. zoekertje.
Plaats hier uw zoekertje:

€ 4,50
+ € 1,00
+ € 1,00
+ € 1,00
+ € 1,00
Vermeld altijd duidelijk de plaatsingsdatum. Zoekertjes worden na ontvangst van betaling in behandeling genomen.

=€

Plaatsingsdatum:

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

De jury van de Peel Maas
Regio Ondernemers Prijs heeft
de drie genomineerde
bedrijven bekend gemaakt
voor de Prijs van 2009.
De Peel Maas Regio
Ondernemersprijs (kortweg
PMRO) is in 2004, op initiatief
van de Stichting Horst Promotie
opgericht. De stichting heeft als
doel de economie in het
werkgebied nieuwe impulsen
te geven. De drie genomineerden voor de Regio
Ondernemersprijs 2009 zijn
Autoschade Herstelbedrijf
Noord-Limburg, Com Connect
en Janssen Staalbouw.
Het Parkhotel Horst is genomineerd voor de Jo Janssen Prijs.
De uitreiking zal plaatsvinden op 26 november in de
Merthal in Horst.
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Evertsoord
en leefbaarheid
De leefbaarheid in kleine kernen blijft een discussie. Aan de leefbaarheid in de 16 kernen van de nieuwe
gemeente zal in de programma`s voor de komende gemeenteraadsverkiezingen dan ook de nodige aandacht
besteed worden. Op 19 en 20 september vierde Evertsoord het 50 jarig bestaan. Bijeenkomsten, die respect en veel
waardering opriepen. Maar ook Evertsoord heeft zich in de loop der jaren niet aan allerlei veranderingen kunnen
onttrekken en veranderingen zullen er blijven, mogelijk in een nog hoger tempo dan voorheen.

De landbouwbedrijven die zich
vanaf 1939 vestigden, hadden voor die
tijd een behoorlijke omvang. De 271
inwoners van nu zijn te vinden in circa
75 woningen, waarvan 22 woningen
horen bij een bedrijf met het hoofdinkomen uit de landbouw. Duidelijk
is dat dit aantal in de loop der jaren
steeds minder is geworden, in het jaar
2000 was dit ongeveer de helft. In
het de eerste jaren bestond Evertsoord alleen uit landbouwbedrijven,
het klooster en de DUW kampen, de
huisvesting van de Dienst Uitvoering Werken. Deze laatste was eerst
bedoeld om de werkloosheid tegen
te gaan, later werkten van daaruit de
eerste buitenlandse gastarbeiders.
In 1965 sloten ze hun deuren.
Jan Wijnen, raadslid en nu
woonachtig in Sevenum, kan zich dit
nog allemaal goed herinneren. Hij
woonde 25 jaar in Evertsoord,vanaf
zijn geboorte in 1952. Zijn ouders
verhuisden in 1950 van Kronenberg
naar Evertsoord, naar H5 aan de
Driekooienweg. Hij roemt de sociale
samenhang en de saamhorigheid in
deze periode. ”Je groeide met een
hele generatie tegelijk op, de mensen

stonden klaar voor elkaar. Misschien
was de sociale controle op sommige
momenten wat ongemakkelijk, maar
zeker niet vervelend.” Het geïsoleerd
wonen werd niet als negatief ervaren.
”De gemeenschapszin van toen is nu
weg en mensen zijn meer met zichzelf
bezig. Er zijn veel ontwikkelingen
waar je weinig aan kunt doen”, zo
vervolgt hij.

”Het agrarisch
karakter zal gaan
veranderen,
boerderijen zullen
een bestemming
als burgerwoning
krijgen”
De inwoners van Evertsoord zijn
de afgelopen jaren vooral zelf met
hun leefbaarheid bezig geweest.
”Evertsoord is een voorbeeld voor
andere kleine kernen. Ondanks de beperkte voorzieningen is er een hechte
samenleving met een grote sociale

samenhang” merkt Ben van Essen,
in het verleden wethouder en nu
voorzitter van de VKKL, de Vereniging
van Kleine Kernen Limburg, op. ”Het
agrarisch karakter zal gaan veranderen,
boerderijen zullen een bestemming
als burgerwoning krijgen. Mensen van
buiten gaan zich vestigen in Evertsoord. Hopelijk zullen ze integreren.”
Hij ziet hiervoor een grote verantwoordelijkheid voor de inwoners zelf.
”Er moeten steeds mensen zijn die zich
in blijven zetten om de gevolgen van
de veranderingen op te vangen. Dit is
belangrijker dan de voorzieningen”.
Niet alleen veel woningen zijn van
karakter veranderd. Ook de basisschool kreeg een andere bestemming. Momenteel is dit de werkplaats
en woning van Guus van Enckevort,
beeldend kunstenaar. Hij is hier sinds
1988, enkele jaren na de sluiting van
de lagere school. Nu exposeert hier
Toos van Rijn-van de Goor, ook afkomstig uit Evertsoord.
De schoolkinderen gaan nu elke
dag per bus naar basisschool de
Kroevert in Kronenberg; niet voor niets
een samentrekking van Kronenberg en
Evertsoord.

Mogelijk oprichting van
leesgroep 50-plussers in Horst
Op 1 oktober organiseert Senia Literair van 14.00-16.00 uur een informatiebijeenkomst voor mensen
van 50 jaar en ouder die belangstelling hebben voor een leesgroep. Het is de bedoeling om dan overdag of
’s avonds bij elkaar te komen. De informatiebijeenkomst vindt plaats in De Leste Geulde te Horst.
Mensen die graag lezen hebben
vaak te weinig mogelijkheden om
over de gelezen boeken te praten. Een
leesgroep kan uitkomst bieden. Maar
in de praktijk blijkt het lastig om zich
aan te sluiten bij bestaande groepen
of om een eigen groep op te richten.
Daarnaast hebben leesgroepen vaak
te kampen met gebrek aan kennis
en ervaring om de boekbesprekingen
goed voor te bereiden. Senia Literair

richt in heel Nederland leesgroepen
voor 50-plussers op en biedt deze
leesgroepen handvatten voor een zinvolle en goed lopende boekbespreking.
Vaak leiden leesgroepen tot het
maken van nieuwe kennissen en
vrienden en dragen daardoor bij aan
het voorkomen van eenzaamheid onder
senioren.
Een Senia-leesgroep bestaan uit zes
tot acht personen. Elk seizoen kunnen

zij vijf titels kiezen uit een uitgebreide
literatuurlijst, die wordt aangeboden
door Senia Literair. Daarin staat veel
eigentijdse literatuur, goed toegankelijk voor een breed publiek. De
leesgroepen krijgen bij ieder gekozen
boek informatie aangereikt over het
boek en de auteur, met vragen en
discussiepunten. Meer info:
Helene Knippenbergh 077 398 80 59
of helenehorst@planet.nl
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Werelddierendag waar komt dit vandaan?
Zondag 4 oktober is het Werelddierendag. Een dag die wereldwijd wordt gevierd en een dag waarop extra
aandacht wordt besteed aan dieren. Huisdieren worden verwend en krijgen naast extra aandacht een extra portie
van hun lievelingsvoer. Maar waar komt dit gebruik vandaan en hoelang vieren we al Werelddierendag?
We gaan helemaal terug in de
geschiedenis. Het is de sterfdag van de
heilige Franciscus van Assisi,
4 oktober 1226, die vandaag de dag
als Werelddierendag op alle kalenders
prijkt. Sint-Franciscus bekommerde
zich om het lot van zwervers en andere armen, maar ook van planten en

Cactus
Column
Bezwaren
Het is in 2010 al weer vijf jaar
geleden dat er een appartement
werd gebouwd aan de Doolgaardstraat in Horst op de plek
waar tot die tijd de jeugd volop
gebruik kon maken van een skate
baan. De gemeente kwam er (te
laat) achter dat deze skatebaan
in een enorme behoefte voorzag.
Met voortvarendheid werd toen
een plek gevonden en geschikt
gemaakt aan de Vonderse straat.
Maar men had buiten de buurt
gerekend die allerlei bezwaren
ging aantekenen. Geluidsoverlast, onveiligheid en nog meer
zaken welke uiteindelijk de
ingeschakelde rechter deed
besluiten om de gemeente te
vragen met aanleg te stoppen en
het huiswerk over te maken. Dit
geschiedde maar de achterburen
gingen door met protesteren.
De tweede affaire gaat over
de aanleg van een medisch
zorgcentrum met parkeerruimte
naast het huidige Zorghoes aan
de Westsingel. De protesten
richten zich nu op de hoogte van
het te bouwen project en op,
schrik niet, het geluid van
dichtslaande auto portieren.
Als het in onze gemeente
zover moet komen dat voor alles
en nog wat oneigenlijke
bezwaren worden aangetekend
kan er niets meer gebeuren en
gaat zelfs een vrolijk slingerende
schommel in de ban! Maar
inmiddels heeft het college
ergens aan de overkant van de
Maas een ruimte gevonden waar
genoemde protesterenden zich
kunnen gaan vestigen. En
waarlijk, het is zéér rustig en
zéér fraai daar, op de Mookerhei!
Tot die tijd belooft Cactus
alleen nog met de fiets naar het
Zorghoes te gaan, de remmen
worden daarbij nog extra
gesmeerd om het piepen tegen
te gaan . Het Engelerveld kan
rustig verder dromen, de
bewoners hebben het de
gemeente maar weer eens goed
gezegd!
Cactus

dieren en volgens de legende kon hij
met dieren praten.

”Het is de sterfdag
van de heilige
Franciscus van Assisi”
De Katholieke kerk herdenkt
Franciscus nog steeds op 4 oktober.
Tijdens een internationaal congres van
verenigingen voor de bescherming van
dieren in 1929 in Wenen werd deze
dag uitgeroepen tot Werelddierendag.
Op 4 oktober 1930 was de eerste
Werelddierendag een feit.
Vanaf de jaren 60 is men deze
datum steeds meer aan gaan grijpen
voor de promotie van het dierenrechtenactivisme. Men ging meer en meer
activiteiten ontwikkelen om met name
bij kinderen dit onderwerp onder de

aandacht te brengen. De commercie
rondom dierendag is eveneens gegroeid. Dierenartsen houden speciaal
spreekuur en op scholen zijn jaarlijks
thema’s rondom Werelddierendag.
Vaak mogen kinderen van basisscholen
hun lievelingsdier mee naar school
nemen al doen ze daar de dieren zelf
niet echt een plezier mee. De meeste
huisdieren zullen Werelddierendag
doorbrengen als elke andere dag:
slapen, eten, ravotten en weer slapen.
Het zijn de baasjes zélf die de aandacht
vestigen op hun trouwe metgezel.
Misschien maar goed ook, want veel
mensen vinden in hun huisdier dat
wat ze in hun naaste medemens niet
meer vinden; het gevoel gewaardeerd
te worden, er voor iemand te zijn, te
kunnen praten en te zorgen. Het is
goed dat we Werelddierendag hebben,
nu nog een Wereldmensendag!

Reageer online op onze artikelen
Naast het nieuwsblad is HALLO Horst aan de Maas ook online. Daarmee heeft u snel en overal toegang tot het laatste nieuws uit onze gemeente.
Dynamisch, verfrissend en zeer informatief. De mogelijkheden zijn ongekend en onbeperkt. Lezers kunnen vanachter hun eigen pc reageren op artikelen.
Een vorm van interactie met lezers die bijna niet meer is weg te denken in onze samenleving. Een reactie kan uit maximaal 1.000 woorden bestaan.
Het aantal reacties per artikel is onbeperkt. Alle reacties worden direct geplaatst onder het artikel. Deze interactieve rol van de website maakt HALLO
uitermate dynamisch en informatief.

Naar aanleiding van de discussies rond het leefbaarheidsonderzoek in de dorpen van de nieuwe gemeente:

Dorpsraden zijn noodzakelijk voor een goede leefbaarheid in de dorpen?
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
Uitslag vorige week > Gratis nieuwsblad voor gehele gemeente goed initiatief? > eens 92% oneens 8% (228 stemmen)
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Een drieluik over

timemanagement
Deze week het eerste deel. Alle goede dingen in drieën zou je zeggen. In een toespraak gebruik je toch ook
steeds drie voorbeelden, niet twee en ook niet vier. Of je laat de ander in een debat drie punten noemen, dit
schijnt in de debattechniek overigens alweer achterhaald te zijn.
Stel je voor, je bent een chaoot.
Je houdt geen agenda bij, deze zit
alleen maar in je hoofd. Dat betekent
dat je dingen vergeet en te laat tot de
ontdekking komt dat je dingen dubbel
afgesproken hebt. Je baas of je partner
hebben er mogelijk een oplossing voor
gevonden. Je krijgt een digitale agenda
kado; staat ook heel interessant om in
gezelschap mee bezig te zijn. Thuis sluit
je hem aan op je pc en alles lijkt geregeld. Je wordt op tijd herinnerd aan al
je afspraken en taken. Maar of je deze
ook allemaal kunt nakomen en uitvoeren, dat is dan nog maar de vraag.
Het probleem zit natuurlijk niet in
de dingen, die je iedere dag of iedere
week op dezelfde tijd doet. De schooltijden van de kinderen, de werktijden
of de wekelijkse slaapverwekkende
werkvergadering staan vast. Het gaat
juist om de dingen die er ongeregeld

en onregelmatig bij komen. Deze schuiven vaak op of blijven liggen. Dit leidt
dan weer tot stress, op de eerste plaats
bij jezelf, maar ook bij je omgeving en
dat is misschien nog erger.

”Met behulp van
timemanagement
breng je orde aan
in je dagelijks leven”
Je kunt het anders aanpakken. Met
behulp van timemanagement breng je
orde aan in je dagelijks leven. Ook leer
je om werk en privé beter in balans te
brengen. Op internet zijn veel aardige
testjes te vinden. Ook googlen levert
veel extra informatie op. Wel goed
omgaan met informatie natuurlijk, voor
je het weet, verdrink je erin.

Kern van de zaak is dat je haalbare
doelen stelt. Doelgericht én haalbaar
werken dus. Als je het hartstikke druk
hebt en je niet alles rond krijgt, dan is
er meer te doen dan je doet. Je sluit
de werkdag af met een to-do lijst, die
groter is dan aan het begin van de dag.
Omdat het zo druk is, verlies je het
zicht op wat je gedaan hebt. Dit veroorzaakt weer extra stress, het gevoel van
eigenwaarde kan daardoor verdwijnen.
Juist dat gevoel van eigenwaarde is de
basis waardoor je verdere ontwikkeling gestalte kan krijgen. Ontwikkeling
is weer de essentie van het hebben
van plezier in je dagelijks werk. Zo is
de cirkel rond. We spreken dus af om
doelen te stellen. Dat alléén is natuurlijk niet voldoende, daarna ga je na of
ze haalbaar zijn en wanneer ze dan
uitgevoerd moeten worden. Hierover
de volgende keer.

De Natuur
in onze nieuwe gemeente
Het gras bij de buurman is altijd groener, dit geldt misschien ook voor
het beeld dat we van de natuur hebben. Hoe verder weg, hoe mooier het
allemaal lijkt. We komen terug met verhalen over de pracht van de natuur
in Spanje, Frankrijk of Italië, waar we ons na een vermoeiende autorit
voor een aantal weken onder primitieve omstandigheden huisvesten.
Allemaal prima natuurlijk, vakantie is bedoeld om de rugzak met zorgen
en beslommeringen leeg te maken en te vullen met ontspanning en
uiteindelijk een fijne herinnering.

De natuur in onze nieuwe
gemeente mag er echter ook zijn.
We kennen onze eigen ”natuurmonumentjes”, van groot tot klein
en in vele soorten en maten.
De Groote Molenbeek bijvoorbeeld,
die met een afstand van liefst
25 km in ons gebied, voor een groot
gedeelte meanderend, de gemeente
in tweeën deelt. Zou de Groote
Molenbeek de breedte van de Maas
hebben gehad, van één gemeente
zou dan geen sprake zijn geweest.

Denk ook aan de zijtakken zoals de
Blakterbeek en de Peelloop.
Oostelijk langs de gemeente
stroomt de Maas, met prachtige
vergezichten, natuurlijk als je er de tijd
voor neemt. Tijd is ook nodig om het
Schuitwater, ruim 300 hectare en de
omringende bossen op je in te laten
werken. De moerassige omgeving
herbergt bevers en dassen. Hogere
gedeeltes worden omgevormd van
productiebos naar natuurbos. De Schadijkse bossen, ruim 500 hectare in het

noorden van de gemeente, hebben
een heel ander karakter. Heuvelachtig, bood het schuilplaatsen in de
oorlog. In het verleden bebost om
de schade door zandverstuiving te
beperken, nu wordt een gedeelte
ontbost om de zandverstuiving weer
terug te krijgen.
De Peel werd vroeger door mensenhand bewerkt, door het afgraven
van veen. Door een hogere waterstand komt het veen in de loop der
jaren terug. De Mariapeel is dan ook
een uniek natuurgebied. Samen met
de Groote Peel en de Deurnsche Peel
- een oppervlakte van zo`n 4.500
hectare - leent deze zich voor lange
wandelingen en natuurobservaties.
Er zijn nog veel andere natuurelementen, denk aan de Kasteelse
bossen en `t Ham, waar veel te
leren valt over het grondgebruik in
vroeger tijden. Rond het werklandschap van Klavertje 4 komt nieuwe
natuur, ook zijn er de verplichtingen
voor de inrichting van de Ecologische
Hoofdstructuur.
Kortom, de natuur in onze
gemeente biedt veel mogelijkheden
voor recreatie en is van groot economisch belang. De juiste verhouding
met andere bedrijfstakken zal nooit
gevonden worden, omdat er steeds
dynamiek blijft. Daadwerkelijke
productie zal er altijd moeten blijven.
Je kunt niet alleen maar elkaars rug
krabben, zei oud landbouwminister
Veerman ooit. Hij is nu voorzitter van
de Stichting Natuurmonumenten.
Misschien leert de huidige economische malaise ons om meer aandacht
te hebben voor het mooie in onze
directe omgeving. Onze nieuwe gemeente is er rijk aan. Dit moeten we
in stand houden en koesteren.

Gentiaan 15
5975 TG Sevenum
Tel. 06 27 09 14 69

Nideeurew
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Stofvrij parket schuren
www.kerstenparketteurs.nl

HEROPENINGSACTIE
Dinsdag 6 oktober
Bij afhalen of in ons eigen restaurant

alle gerechten 50% korting!
bel 077 398 65 10 of 077 398 89 31
Gasthuisstraat 26, 5961 GB Horst

PIZZERIA

SHOARMA

www.pizzeriaramses.nl

DÖNER KEBAB

Van design tot klassiek
door ons op maat gemaakt!
Grote showroom
Eigen ontwerpen
Meubelen
Badkamermeubelen

4 oktober koopzondag 11.00-16.00 uur
meubelen

Helenaveenseweg 2, 5985 NM Grashoek
Tel. 077 307 30 53 www.kwmeubelen.nl
Openingstijden:
di-wo 13.00 - 17.00 uur
vrij 10.00 - 20.00 uur

do 10.00 - 18.00 uur
zat 10.00 - 16.00 uur

Tevens voor het stralen en opnieuw lakken of oliën. Ook voor schadegevallen en reparaties van uw meubelen.

Veiligheid... niet uitstellen tot het misgaat!

Uw veilig gevoel voor:
• Personen, VIP’s en artiesten
• Evenementen en horeca
• Mobiele- en winkelsurveillance
• Alarmopvolging
• Object- en hondbewaking
• Advies en opleiding
Postbus 1097, 6040 KB Roermond info@hampsinksecurity.nl
T 0475 333 889
www. hampsinksecurity.nl
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Sociale werkplaats BREED gaat
in zee met Munckhof

Starters
in de regio
Bedrijf

Vanaf het begin van deze maand verzorgt Munckhof het collectief medewerkervervoer voor de sociale werkplaats BREED in Nijmegen en omgeving.
Dat werd half september met de contractondertekening officieel vastgelegd.
Jos Poortinga, directeur Munckhof
Taxi, is zeer te spreken over deze
uitbreiding binnen de Munckhofgroep:
“We willen ons in het taxivervoer
graag verder ontwikkelen in de regio
Nijmegen. Dat BREED ons dit contract
gegund heeft, past prima in onze
strategie.”
Voor de uitvoering van het vervoer worden dagelijks ongeveer 25

taxibusjes en vier touringcars ingezet.
Poortinga: “De touringcars zullen
gereden worden door Munckhof Reizen
Nijmegen. Voor het taxivervoer zullen
we zowel voertuigen van Munckhof Taxi
als van een aantal onderaannemers
inzetten. De organisatie en planning
van het vervoer ligt in handen van
Munckhof Regie.”
Munckhof heeft in Zuid-Oost

Nederland veel ervaring met het
organiseren en uitvoeren van woonwerk vervoer. Voor diverse zorginstellingen en ziekenhuizen is het
bedrijf dagelijks met vele voertuigen
onderweg om medewerkers van huis
naar de werkplek te vervoeren. Deze
kennis en ervaring wordt - in combinatie met kwaliteit en servicegerichtheid - nu ook ingezet voor het vervoer

voor BREED in Nijmegen en omgeving.
In de Munckhof Groep zijn 26
bedrijven verenigd die gespecialiseerd
zijn in personenvervoer en reizen.
Munckhof biedt een totaalpakket aan
vervoer, van taxi tot touringcar en van
vakantie tot zakenreis. Hiertoe is het
bedrijf organisatorisch verdeeld in de
divisies Taxi, Tour en Travel. Munckhof
Groep telt in totaal 800 medewerkers.

Recessie gaat voorbij aan Horst Verhuur
Horst Verhuur heeft het druk
de laatste tijd. ”Recessie?, dat
komt in ons woordenboek niet
voor,” zegt Monique Hagens,
onderneemster uit Horst. Het jonge
bedrijf is opgericht in 2002 en
gevestigd te Horst, een ideale
locatie gelegen aan de snelweg
A73. De laatste jaren zit de groei er
goed in. Van economische tegenwind is dan ook geen sprake.
Een verklaring voor het feit dat
het bedrijf zich goed staande houdt in

deze economisch mindere tijden heeft
Monique Hagens wel. “Het bedrijf heeft
zich snel ontwikkeld in zowel uitbreiding van haar assortiment als ook de
hoge servicegraad. Samen met een
team enthousiaste medewerkers staan
we elke dag klaar voor onze klanten.
De klantenkring reikt inmiddels verder
dan de grenzen van de provincie.
Klanten van het eerste uur zijn nog
altijd bij ons en dat zegt natuurlijk wel
iets over ons bedrijf.”
Horst Verhuur heeft in de loop der

jaren haar activiteiten flink uitgebreid.
Het bedrijf verzorgt de complete inrichting van een zeskamp, seminar, bruiloft
en elk ander evenement. Hagens:
”Wij zijn als party- en attractieverhuurder continue bezig met een zoektocht
naar onderscheidend vermogen in
onze activiteiten.” Concreet betekent
dit dat het assortiment vele mogelijkheden biedt. Niets is te gek, van
springkussens in allerlei uitvoeringen
tot meubilair in eenvoudige tot zeer
luxe uitvoeringen, alles in overleg met

de klant, zoals hij het graag wil.
Horst Verhuur heeft haar
klantenkring niet alleen zien groeien
in aantallen maar zeker ook in de
breedte. In de beginfase waren het
voornamelijk de particulieren en
verenigingen die de weg wisten te
vinden naar het bedrijf.
Tegenwoordig zijn het ook steeds
meer bedrijven, overheidsinstellingen,
banken en horeca-bedrijven die
gebruik maken van de diensten van
Horst Verhuur.

Adverteren
vanaf
€ 34,00 in
full colour

Ben Erdhuizen
wijnadvies
Eigenaar Ben Erdhuizen
Adres
Maricollenweg 49
5971 AT Grubbenvorst
Telefoon 077 366 19 98
E-mail
ben.erdhuizen
@hotmail.com
Website onder constructie
Wijnhandel en
Sector
wijnadvies
Start
Januari 2009

”Ben Erdhuizen geeft
advies over wijnspijscombinaties”
Activiteiten
Het leveren van wereldwijnen uit de klassieke en de
nieuwe wijnlanden, het geven
van advies op wijngebied, het
geven van workshops en het
leveren van relatiegeschenken
met wijn als basis.
Doelgroep
Particulieren en bedrijven
in vooral Limburg en Brabant.
Onderscheidend vermogen
Ben Erdhuizen onderscheidt
zich door zijn ervaring,
opgedaan als sommelier maître
bij diverse toprestaurants uit de
omgeving.
Erdhuizen zet zijn kennis in,
om advies te geven over wijn spijs combinaties aan particulieren en bedrijven.
Zijn aanbod bestaat uit
verschillende wijnen in elke
prijsklasse.

Lenssen
Online Personeel

online
Onafhankelijk van plaats en tijd toegang tot uw
complete salaris- en personeelsadministratie.
Eenvoudig en snel via internet.
De nieuwste generatie software. Volledig webbased.
Efficiënt, betrouwbaar en veilig. Altijd automatisch
de laatste versie en geen systeemonderhoud.

Tel. (077) 398 83 27
www.lenssenadvies.nl
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Bas Weijmans

Aceera projectenbureau
Loghome bouwer en kenniscentrum NL
uit Tienray
aspergesector
Bas Weijmans - geboren in Meerlo - is een avonturier die zijn dromen
omzet in werkelijkheid. Zijn motto is “waar een wil is, is een weg”.
Na rondgezworven te hebben in Canada en USA heeft hij zich genesteld in
Tienray. Huisje, boompje, beestje. Wie had dat 5 jaar geleden gedacht.
Bas zelf in ieder geval niet.

Bas Weijmans, loghome bouwer
De MTS, waar hij leerde voor meubelmaker en bouwtimmerman wilde
niet aan een stage in het buitenland.
“Volgens mij was ik de eerste leerling
op de MTS die een stage in het buitenland wilde”, vertelt Weijmans.
De school was hier niet op ingericht, dus ging hij zelf op zoek naar
mogelijkheden. Hij vond een familie in
Lutjebroek met kennissen in Canada.
Via hen regelde Weijmans zijn trip
naar Canada en de Verenigde Staten
waar hij in totaal vier jaar verbleef.
Het doel was huizen bouwen van logs.
Logs zijn boomstammen.

“Heb vertrouwen
en geef, hier krijg je
altijd iets voor terug”
Weijmans heeft al die tijd in zijn
grote Amerikaan gewoond. Hij reisde
van het ene project naar het andere,
dwars door de Verenigde Staten. Een
planning had hij niet. Het toeval zorgde voor zijn agenda. Op weg naar een
volgend project kreeg Weijmans pech
aan zijn auto. Hij keerde, en reed terug
naar het laatst gepasseerde dorp. Daar
trof hij twee Amerikanen waar hij
de rest van zijn tijd in de USA mee is
opgetrokken. Het motto van Weijmans:
“Heb vertrouwen en geef, hier krijg je
altijd iets voor terug. Ik heb in de tijd
dat ik in Canada en de USA woonde
verschillende ’vaders en moeders’

gehad. Ik heb nooit zelf boterhammen
hoeven te smeren.”
In Tienray is Weijmans zijn eigen
bedrijf gestart. Hij bouwt huizen van
hout zoals hij deed in Canada en
Amerika. Hij gebruikt ronde, rechte,
ovale of ruwe stammen. Ook gebruikt
hij stammen van dode bomen. Deze
wijze van bouwen heet keloo bouw.
Weijmans onderscheidt zich door zijn
brede aanbod. Zijn afzetgebied is Nederland, België en Duitsland. Weijmans
bouwt ook veranda’s en tuinhuisjes
van boomstammen.
Hij stemt samen met zijn klanten
af welk huis het beste bij hun past en
laat een architect het huis tekenen.
Weijmans betrekt de bouwpakketten
van de huizen dan in Letland, Finland,
Litouwen of Roemenië. “Kwaliteit staat
bij mij voorop.” De ruwbouw wordt
hier binnen vier weken gebouwd door
het buitenlandse bedrijf dat het huis
geproduceerd heeft.

“Ik heb in mijn tijd
in Canada en
de USA zelf nooit
boterhammen
hoeven te smeren”
Op dit moment droomt Weijmans
van een eigen loghome. Ook deze
droom zal werkelijkheid worden.

Oproep starters
In HALLO Horst aan de maas
besteden we aandacht aan
startende ondernemers.

Wij nemen dan contact met
je op om je bedrijfsprofiel samen
te stellen aan de hand van enkele
vragen. Het profiel wordt dan
Ben je net gestart met je
geplaatst op de pagina
bedrijf? Of ga je binnenkort
’winkel&bedrijf’ van dit nieuwsstarten? Stuur dan een mail met je blad. Je kunt natuurlijk ook
contactgegevens naar redactie@
bellen met Eric Brouwers op
hallohorstaandemaas.
06 53 18 56 69.

Aceera is een onafhankelijk
projectenbureau voor de NL
aspergesector.
Aceera ondersteunt en stimuleert
de telers in hun ondernemerschap.
Bovendien zijn we continue op zoek
naar nieuwe afzetmogelijkheden en
innovatieve toepassingen.
Daarnaast is Aceera een full
service kenniscentrum, waar telers
terecht kunnen met vragen, voor

workshops en thematische bijeenkomsten. Vanaf 2010 gaat Aceera ook
cursussen verzorgen aangaande de
teelt en markt van asperge.
Niet in de laatste plaats verzorgt
Aceera diverse promotiecampagnes
per jaar aangaande de NL asperges.
Naar de toekomst toe wil Aceera
zich nadrukkelijker proﬁleren als
projectenbureau en kenniscentrum,
waarbij de teler voorop blijft staan.

Aceera bv
Postbus 6008
5960 AA HORST
Pastoor Debijestraat 50a
5963 AG HEGELSOM (terrein PTC+)
Telefoon: 077-397 4060
Fax: 077-397 4066
E-mail: info@aceera.nl
Website: www.aceera.nl

Komend weekend grote occasion-show
Op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 oktober organiseren de merkdealers L. van den Hombergh (Ford),
Maaspoort Venlo (Peugeot) en AutoArena (Volkswagen, Audi, Skoda en SEAT) een grote droom- en
occasionshow op de Celsiusweg 4 en 5 in Venlo. Alle occasions zijn dit weekend extra scherp geprijsd,
met daarbij tal van andere aanbiedingen.
Tijdens dit weekend staan maar
liefst 250 jong gebruikte occasions
bij elkaar. Het gaat hierbij om
personen- en bedrijfsauto’s en jonge
company-cars, allen in topconditie
en voor een messcherpe prijs.
Bij aankoop van een occasion
wordt een set winterwielen aangeboden met 50% korting. Naast
de gunstige financieringstarieven
geldt bij al deze dealers de bekende
slooppremie.

De occasion-show omvat een riant
aanbod van de merken Ford, Peugeot,
Volkswagen, Audi, SEAT en Skoda.
Op de circa 250 occasions van deze zes
topmerken zijn de eerder genoemde
acties van toepassing. AutoArena laat
dit weekend de voorraad van alle
filialen naar het Arena OccasionPark in
Venlo komen.
De complete voorraad van Volkswagen, Audi, Skoda en SEAT staat hier
dan bij elkaar. Arena Bedrijfswagen-

Zomer-herfst
We bevinden ons in de overgang
van zomer naar herfst, de hakselwagens laten maïsdeeltjes achter
op de wegen, de nachten worden
langzamerhand kouder. Veel is er
al geoogst, aanleiding om steeds
meer aan de weg te verkopen, ook
door onze jeugd. Net zoals de handel
begon en zoals je het in minder
ontwikkelde landen volop ziet.
Dit echtpaar uit Panningen onderbreekt haar fietstocht om een paar
pas geplukte appels te kopen.
Het geld gaat in de brievenbus, alles
in goed vertrouwen. Zoals dat hoort.

Appeltje kopen voor onderweg

Center is eveneens geopend.
Op het occasionterrein van
L. van den Hombergh en Maaspoort Venlo staat een complete
occasionvoorraad met Ford en
Peugeot modellen, zowel personenauto’s als bedrijfswagens.
De openingstijden tijdens de
occasionshow op de Celsiusweg 4 en
5 in Venlo zijn: vrijdag van 09.0020.00 uur, zaterdag van 09.00–17.00
uur en zondag van 10.00–17.00 uur.
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Bijeenkomst Burger Hulpverlening Limburg succesvol
Op 15 september jl. werd in De
Wingerd een informatiebijeenkomst
gehouden over het project Burger Hulpverlening Limburg (BHL). Doel van dit
project is om een oproepsysteem op te
zetten voor vrijwillige burger reanimatie. Ongeveer 45 personen lieten zich
die avond informeren over de werkwijze
en de voorwaarden van de BHL.
Wethouder F. Selen opende de
bijeenkomst en benadrukte dat de
gemeente Sevenum het erg belangrijk
vindt om het project te realiseren.

En dat de BHL alleen een succes kan
worden door de inzet en medewerking
van de inwoners van onze gemeente.
Hierna volgde een uitgebreide en
duidelijke uitzetting door de Regionale
Ambulance Voorziening (RAV) Limburg
Noord.
In de pauze was er de gelegenheid
om vragen te stellen, waarvan ruimschoots gebruik werd gemaakt.
Dat dit project aanslaat blijkt wel uit het
feit dat bijna alle deelnemers aan deze
avond het belangstellingsregistratiefor-

mulier heeft ingevuld.
Inmiddels hebben de eerste vrijwilligers zich aangemeld op de website
van de Ambulancevoorziening ( www.
ocravln.nl ). Daarnaast hebben veel
deelnemers aangegeven de korte, verplichte cursus, te willen volgen. Al met
al is dit een goede start van het project.
Hiermee zijn we er natuurlijk niet.
We hopen dat het aantal vrijwilligers
zich verder uitbreidt, zodat we tot een
optimale dekking van mensen én AEDapparaten kunnen komen die elkaar in

tijd van nood kunnen helpen. Daarom
komen er ook vervolgacties om dit
project verder vorm te geven. U kunt
daarbij denken aan informatie in het
gemeentenieuws en – bij voldoende
belangstelling - het organiseren van
informatiebijeenkomsten.
Hebt u nog vragen of wilt u zich
als vrijwilliger aanmelden? Neem
dan contact op via telefoonnummer:
077-4677555 of via email: gemeente@
sevenum.nl. Meer informatie vindt u
ook op www.ocravln.nl.

Vanuit de meldkamer van de RAV
Limburg Noord wordt de burgerhulpverlening opgestart. In de praktijk betekent
dit dat bij een stilstand van de bloedsomloop van een burger er bij een 112melding door de meldkamer ambulance
van de RAV Limburg Noord meerdere
burgerhulpverleners een sms-bericht
toegezonden krijgen, met de opdracht
zich naar het slachtoffer te begeven. Dit
kan zijn om te reanimeren òf om eerst
een AED op te halen en zich daarna naar
het slachtoffer toe te begeven.

Meerlo

Wijzigingen
vergaderdata
raadsvergadering
en raadscommissies
De data van de raadsvergadering en commissievergaderingen zijn
gewijzigd. De commissievergaderingen op 5 en 12 oktober a.s. worden
verplaatst naar maandag 19 oktober.
De raadsvergadering van maandag
19 oktober a.s. wordt verplaatst naar
maandag 2 november 2009. Van 19.00
– 20.00 uur de commissie Ruimte
en Economie en vanaf 20.15 uur de
commissie Leefbaarheid en Bestuur.

Sevenum

Raadsinformatiebrieven online in
te zien
Het College van Burgermeester en
Wethouders is verplicht de gemeenteraadsleden regelmatig op de hoogte
te houden van lopende zaken binnen
de gemeente. Dit gebeurt door middel
van de raadsinformatiebrieven (RIB).
Deze informatie is openbaar en kunt
u terugvinden op onze website. Om u
op de hoogte te houden van de recent
verstrekte informatie vindt u hieronder
een overzicht van de raadsinformatiebrieven die onlangs op de website
geplaatst zijn. U kunt deze inzien via
www.sevenum.nl -> Bestuurlijke Informatie -> Raadsinformatiebrieven.
2009-09-16 RIB Managementrapportage Breedtesport Sport 3 2008
2009-09-28 RIB Resultaten effectmeting weginrichting Blaktdijk

Meerlo

Verzamelen
schoolgaande
jeugd
Nu de vakantie weer ten einde
is, breekt automatisch de tijd aan dat
veel kinderen uit Meerlo naar het
Dendron College in Horst fietsen.
Nu we weer fris het nieuwe
schooljaar beginnen, is dit meteen
een goed moment om opnieuw af
te spreken dat we verzamelen op de
parkeerplaats van sporthal
”´t Brugeind” aan de Leeuwerik.
Graag niet op de kruising van de
Hoofdstraat/Tienraijseweg/Veestraat
verzamelen. Dit is gevaarlijk en
hinderlijk voor jezelf en andere
weggebruikers.

www. raak.nl
b
n
i
r
o
o
waakv

Beste Zonaanbidder
of Vakantieganger,
Hopelijk heeft u een fantastische
zomerperiode beleefd, staat het
onkruid niet te hoog, is het weer
naar uw zin geweest en bent u
goed uitgerust.

Ook de inbrekers zullen nu wel terug zijn van vakantie en zich
verheugen op de langer wordende avonden en nachten.
Voorkom dat uw huis onverwacht overhoop wordt gehaald:
zorg voor goed hang- en sluitwerk, let op openstaande
deuren en ramen en toon waardevolle spullen niet aan elke
voorbijganger die ’s avonds langskomt.
Als u dan ook nog samen met uw buren een oogje in het zeil
houdt bij verdachte situaties, dan zal de crisis ook bij het
inbraakgilde toeslaan.

Helpt u Mee?
Meld verdachte zaken op telefoonnummer 0900 – 8844.
Waak voor inbraak.
Politie Limburg-Noord

SAMEN STERK TEGEN INBREKERSWERK
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Wijziging fietsZitting van het hoofdstembureau inzake beslissing
verkeer tijdens
geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten
wegwerkzaamvoorzitter van het hoofdstembureau voor de op woensdag 18 november 2009 te houden verkiezing van de leden
heden Horsterweg, van De
de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 4 van de Kieswet bekend, dat dit bureau op vrijdag 9 oktober
2009 om 16.00 uur, in een openbare zitting zal beslissen over:
Sevenum
Op maandag 5 oktober wordt er
gestart met de werkzaamheden aan
de westzijde van de Horsterweg.
Daardoor kan het fietsverkeer
Sevenum – Horst, vice versa, niet
meer over de westelijke rijbaan geleid
worden, maar wordt het fietsverkeer
over de oostelijk rijbaan geleid.
Het al gereed zijnde tegelfietspad
wordt nog niet in gebruik genomen,
maar wordt gebruikt als werkstrook
door de aannemer voor het her-straten
van het oostelijk voetpad.
Voor de aanleg van de bushaltes
worden de fietsers omgeleid:
- vanuit Horst via een weghelft en
- richting Horst via de parallelweg aan
de Horsterweg.
Uit het oogpunt van veiligheid
adviseren wij u nadrukkelijk als fietser,
deze routes te volgen en niet kris–kras
over het kruispunt te fietsen.

· de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
· het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
· het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering.
Horst, vrijdag 25 september 2009
De voorzitter voornoemd, C.H.C. van Rooij

Hout versnipperen
Op zaterdag 10, 17 en 24 oktober
kunt u weer gratis hout laten versnipperen bij het voormalig milieustation
aan de Kulertsweg 4 in Wanssum,
vanaf 9.00 uur tot uiterlijk 11.30 uur.
Dit gratis versnipperen is alléén voor
inwoners van de gemeente MeerloWanssum.

Bezoekadres
Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Postadres
Postbus 6005
5960 AA Horst

E-mail
gemeente@horst.nl
Algemene Openingstijden
maandag t/m vrijdag
09.00 – 12.00 uur
maandagmiddag
14.00 - 19.00 uur
Afd. Burgerzaken voor het
aanvragen van een
reisdocument
Woensdagmiddag
13.30 – 16.15 uur
uitsluitend op afspraak
hiervoor een afspraak maken
via het callcenter
(Telefoon: 077 477 97 77) of
via www.horstaandemaas.nl

Slotavond
27 november!!

Meerlo

Horst aan de Maas

Telefoon
077 477 97 77

Sevenum

Het belooft een gezellige avond
te worden voor alle inwoners van
Evertsoord, Kronenberg en
Sevenum. Samen terugkijken op en
afscheid nemen van ons
gezamenlijk verleden als gemeente!
Een heel bijzondere muzikale start
vindt plaats in de kerk van Sevenum:
Koninklijke Harmonie Unie, Fanfare
Monte Corona en bijna alle koren van
de gemeente Sevenum presenteren
voor u een gezamenlijk mini-promsconcert. Een uniek evenement!
Daarna verplaatst het feest zich
naar De Wingerd. In december zullen
alle huishoudens van de gemeente
Sevenum een cadeau ontvangen,
bestaande uit een boek, cd en dvd.
Tijdens de slotavond vindt de officiële
presentatie hiervan plaats.
Aansluitend daarop worden er
enkele spullen van de gemeente
Sevenum geveild. Ben erbij om
mogelijk eigenaar te worden van
bijzondere items, die in de toekomst
nog meer waarde zullen krijgen.
De avond wordt vervolgd met een
open podium: 5 artiesten of groepen
zullen u vermaken met veelzijdige
kortdurende optredens. Dans, zang,
voordracht en cabaret komen voorbij.
En tenslotte hopen we dat
iedereen nog een paar gezellige
uurtjes zal doorbrengen met elkaar,
onder het genot van muziek en een
drankje.

Gemeenteinformatie

Meerlo-Wanssum
Bezoekadres
Beatrixstraat 2
5864 AH Meerlo
In het “plan Vosbeek” worden 11 starterswoningen in Lottum gebouwd. Samen met één van de toekomstige
bewoners hees Wethouder Arie Stas de vlag ter gelegenheid van het bereiken van het hoogste punt.

Toeslag voor inwoners met laag inkomen

Langdurigheidstoeslag
moet mensen
extra armslag geven
Een extra geldbedrag voor mensen die al drie jaar of langer een laag (gezins)inkomen hebben. Dat is de
basisgedachte achter de nieuwe regelgeving van de gemeente. Deze toeslag werd tot 1 januari 2009 verstrekt op
basis van strikte regelgeving vanuit het rijk.
Vanaf het jaar 2009 mag de
gemeente met meer ruimte vanuit het
rijk hiervoor eigen regels hanteren.
Dit heeft als gevolg dat meer mensen
in aanmerking kunnen komen voor
een langdurigheidstoeslag. De toeslag
is bedoeld voor mensen tussen 21 en
65 jaar. Het (gezins)inkomen moet per
1 januari 2009 niet meer bedragen
dan 105% van de van toepassing
zijnde bijstandsnorm. 105% van de
bijstandsnorm bedraagt per 1 januari
2009 netto per maand inclusief
vakantietoeslag: Voor een alleenstaande € 943,64 Voor een alleenstaande
ouder € 1.213,24 Voor gehuwden/
samenwonenden € 1.348,05
Als u (gezins) inkomen per 1 januari 2009 lager ligt en het inkomen ook
drie jaar voorafgaande aan 1 januari
2009 onder dit inkomensniveau heeft
gelegen, komt u mogelijk in aanmer-

king voor een langdurigheidstoeslag.
Verdere voorwaarde
U mag niet méér eigen vermogen
hebben dan € 5.455 (alleenstaanden)
of € 10.910 (voor alleenstaande ouders
en gehuwden). Hebt u een eigen huis,
dan mag er niet meer dan € 46.100
eigen vermogen in het huis zitten.
Hoogte toeslagen 2009
Afhankelijk van de hoogte van het
(gezins)inkomen varieert de hoogte
van de toeslag voor het jaar 2009:
a voor gehuwden van minimaal
€ 250 tot maximaal € 500,00,
b voor een alleenstaande ouder
van minimaal € 225 tot maximaal
€ 450,00,
c voor een alleenstaande van
minimaal € 175 tot maximaal
€ 350,00.
Aanvraag indienen
Alle inwoners die al in het jaar

2008 een langdurigheidstoeslag hebben ontvangen, ontvangen dit jaar
automatisch via de gemeente een
nieuw aanvraagformulier.
Hebt u nog nooit een langdurigheidstoeslag van de gemeente ontvangen, dan kunt u via de afdeling Werk,
Inkomen & Zorg van de gemeente
Horst aan de Maas een aanvraagformulier opvragen. Het ingevulde formulier plus de bewijsstukken dient u daar
ook weer in te sturen door middel van
een bijgevoegde retourenveloppe.
Na beoordeling ontvangt u van de
gemeente een beslissing op uw aanvraag voor een langdurigheidstoeslag.
Vragen
Als u verdere vragen heeft dan
kunt u de afdeling WIZ bezoeken
(Wilhelminaplein 6) of (‘s morgens)
bellen 077 477 97 77, van maandag tot
en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Voor openbare bekendmakingen zie www.horstaandemaas.nl
www.sevenum.nl www.meerlo-wanssum.nl

Postadres
Postbus 1400
5864 ZG Meerlo
Telefoon
0478 69 92 22
E-mail
info@meerlo-wanssum.nl
Openingstijden
maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.00 uur
donderdag van 17.00 - 19.00
uur (afdeling Bevolking zonder
afspraak, andere afdelingen op
afspraak).
Wilt u op een ander tijdstip
langskomen? Maak dan eerst
een afspraak.

Sevenum
Bezoekadres
Raadhuisplein 1
5975 BK Sevenum
Postadres
Postbus 6812
5975 ZG Sevenum
Telefoon
077 467 75 55
E-mail
gemeente@sevenum.nl
Openingstijden
maandag t/m vrijdag
09.00-12.00 uur
dinsdagmiddag
16.00-18.00 uur
Bevolking & Burgerlijke Stand
dinsdagmiddag tot 19.00 uur
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Fietsverlichting
Nu de scholen weer begonnen zijn fietsen ’s morgens veel kinderen
naar school. Ook gaan we de donkere tijd weer tegemoet en wordt het tijd
om de fietsverlichting op orde te brengen.

Een goede verlichting is natuurlijk vooral veilig voor jezelf, maar je
ook voor anderen. De komende tijd
zal de politie ’s morgen weer extra
controles uitvoeren op de verlichting
van fietsers. Zorg dat je verlichting in
orde is en dat je deze gebruikt als het

nodig is. De boete voor zonder vooren/of achterlicht fietsen zijn onlangs
verhoogd van 20 naar 35 euro. Verder
wordt er tegenwoordig 6 euro administratiekosten in rekening gebracht.
Dit geld kun je toch maar beter een
andere zaken besteden.
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Horst aan de Maas

St. Maartensviering 2009
Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas brengen hierbij de volgende richtlijnen onder de aandacht
van de organiserende verenigingen en comités van St. Maartensvieringen:
De organiserende vereniging of
het comité verzorgt onderstaande
onderdelen:
· melden van het evenement en
doorgeven route van de optocht bij
de afdeling Vergunningen van de
gemeente. (3 weken van tevoren)
Op aanvraag sturen wij u een
meldingsformulier toe;
· zoeken naar een geschikte locatie
(toestemming eigenaar, geen hinder
voor de omgeving en verkeer. De
stookplaats ligt minstens op 30
meter afstand van gebouwen,
houtopslagen en bomen; de
stookplaats ligt bovendien op
minstens 100 meter afstand van
bos, heide en brandgevaarlijke
gewassen. De brandstapel mag niet
groter zijn dan 125 m3 (los gestort
materiaal);
· zij zorgt voor het aansteken van de
brandstapel;
· zij zorgt voor voortdurend
toezicht door meerderjarigen en
aanwezigheid van blusmiddelen,
geschikt om kleding van
toeschouwers te kunnen blussen;

· zij ziet toe op het verbranden
van uitsluitend schoon hout in
natuurlijke toestand;
· zij levert het terrein weer schoon en
onbeschadigd op. De gemeente kan
nooit aansprakelijk worden gesteld
voor bodemverontreiniging als
gevolg van de St. Maartensvuren;
· zij zorgt voor tijdige reservering
van eventuele dranghekken en
verkeersborden (tel. 077 477 93 33).
Voor de ter beschikking stelling van
de materialen wordt een borg van
€ 50,00 gevraagd. Bij inlevering van
de geleende materialen wordt de
borg terugbetaald. Indien materialen
worden vermist, zal dit (o.a. met de
borg) verrekend worden.
De gemeente Horst aan de Maas
verzorgt onderstaande onderdelen:
· zij levert op tijdig verzoek kosteloos
20 m3 schoon hout aan, bij voorkeur
op de dag zelf, echter niet op
zaterdag en zondag;
· asresten worden op tijdig verzoek
kosteloos door de gemeente
opgehaald, drie dagen na het

St. Maartensvuur, op voorwaarde
dat dit volledig is gedoofd en goed
bijeen geveegd;
· zij stelt gratis dranghekken en
verkeersborden ter beschikking,
zolang de voorraad strekt. Bij een
tekort worden de dranghekken
evenredig verdeeld over de
aanvragers. De hekken moeten
echter zelf worden afgehaald en
teruggebracht;
· indien één week na het
St. Maartensvuur blijkt dat de grond
niet goed is schoongemaakt, heeft
de gemeente het recht om op te
ruimen en de kosten bij het comité
in rekening te brengen. Overige
schade en niet nakomen van
afspraken kunnen worden verhaald
op het organiserend comité of
vereniging.

Meerlo

Straten vegen

Fusiedatum nadert:
Gemeentehuizen Meerlo en Sevenum
vanaf 1 januari waarschijnlijk dicht
De dienstverlening van de fusiegemeente Horst aan de Maas zal waarschijnlijk vanaf 1 januari geconcentreerd
worden in Horst. De burgemeesters van
de betrokken gemeenten zijn het eens
over de sluiting van de gemeentehuizen
in Meerlo en Sevenum. Op basis van de
ervaringen tot nu toe zal de dienstverlening in Sevenum en Meerlo-Wanssum
zich al vanaf 1 oktober meer richten op
het maken van ‘afspraken op maat’.
Vanaf die datum wordt een aantal
loketten gesloten in Meerlo (loketten
Burgerzaken en Belastingen blijven
gehandhaafd) en in Sevenum vervalt
de avondopenstelling (met uitzondering
van loket Burgerzaken).
Dienstverlening vanuit Horst
In verband met de start van de
fusiegemeente Horst aan de Maas is
duidelijkheid gewenst over de bestemming van de gemeentehuizen. De
burgemeesters van Horst aan de Maas,
Meerlo-Wanssum en Sevenum zijn het
er over eens dat de dienstverlening vanaf 1 januari 2010 vanuit Horst plaats zal
vinden. Dit betekent dat de gemeentehuizen in Sevenum en Meerlo gesloten
worden en dat de medewerkers van de
nieuwe gemeente in Horst gehuisvest
zullen worden. Op 6 oktober zullen de
gezamenlijke colleges van de partners
hierover een standpunt innemen.
Tijdelijke kantoorvoorziening
Met betrekking tot de definitieve
huisvesting van de medewerkers en
dienstverlening van de fusiegemeente
in het gemeentehuis in Horst wordt
een nader onderzoek verricht. Vanaf 1
januari 2010 is een tijdelijke oplossing
noodzakelijk voor de huisvesting van

de medewerkers in Horst. Voor zover
medewerkers niet ondergebracht kunnen worden in het gemeentehuis, zou
overwogen kunnen worden om een tijdelijke kantoorvoorziening te realiseren
bij de gemeentewerf aan de Americaanseweg in Horst. De mogelijkheden wat
dit betreft worden nader onderzocht.
Afspraak op maat
Met deze ontwikkeling in het vooruitzicht is ook de huidige dienstverlening in Sevenum en Meerlo nader onder
de loep genomen. Nu de fusiedatum
nadert, blijkt dat steeds meer zaken
vanuit Horst gecoördineerd worden. Het
ligt dan ook voor de hand dat de loketfuncties meer geconcentreerd worden
in Horst en dat de dienstverlening in
Meerlo en Sevenum zich meer zal gaan
richten op het maken van afspraken op
maat. Dus afspraken waarbij rekening
wordt gehouden met de wensen van de
burgers m.b.t. het tijdstip en de locatie.
Deze aanpak geldt ook als testcase voor
de dienstverlening van de nieuwe gemeente na 1 januari 2010. Verbetering
van de dienstverlening staat hoog in het
vaandel bij de fusiegemeente.
Een gevolg van deze aanpak is dat
de loketfunctie in het gemeentehuis in
Meerlo vanaf 1 oktober 2009 alleen nog
geldt voor burgerzaken en belastingen.
In Sevenum vervalt vanaf die datum de
avondopenstelling op dinsdagavond.
Meer informatie
De komende tijd worden de inwoners van de gemeente Sevenum en
Meerlo-Wanssum nader geïnformeerd
over de ontwikkelingen op het gebied
van de dienstverlening van de fusiegemeente.

Op 7 en 8 oktober worden de straten weer geveegd. Wij vragen u vriendelijk om dan zo min mogelijk op
straat te parkeren zodat de veegwagen overal goed bij komt. Bedankt voor uw medewerking.
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Duurzaam Zaerum:

Toekenning
subsidieprojecten 2009
Al vanaf 1999 is een groep mensen in Sevenum actief in het
werkveld duurzaamheid.
In 2006 is de voormalige
Stuurgroep Lokale Agenda 21 opgegaan in de Commissie Duurzaam
Zaerum. Daarbij is gekozen voor een
nieuwe structuur, namelijk het laten
indienen van projectplannen door
de Sevenumse bevolking (organisaties, burgers etc.). Allerlei projecten
kunnen bedacht worden als het
maar raakvlakken heeft met wat
men onder het begrip “duurzaam”
verstaat. Voor de toetsing van de
projecten zijn een aantal duurzaamheidscriteria opgesteld, waaraan het
project moet voldoen. De Commissie
beslist uiteindelijk welke projecten
financieel worden gesteund.
In het voorjaar van 2009 heeft
de Commissie wederom alle Sevenummers opgeroepen om projectplannen in te dienen. Dit resulteerde
uiteindelijk tot indiening van drie
projectvoorstellen, die voldeden aan
de toetsingscriteria. In totaal was er
een subsidiebedrag van € 5.000,beschikbaar.

Hierbij een overzicht van de
toegekende projecten:
1. Cradle to Cradle.
Atelier De Stal wil een grootschalig educatieproject voor de
basisscholen in Sevenum opzetten,
waarbij uitleg wordt gegeven over
het begrip Cradle to Cradle, en ontvangt een subsidie van € 2.350,-.
2. Wind en water, sterk spul!
Stichting KnopenLopen wil de
elementen water en vuur samen tot
uitdrukking brengen in de vorm van
een cultuurhistorische windmolen in
het kader van de inrichting van het
Blakterbeekpark en ontvangt een
subsidie van € 2.350,-.
3. Nacht van de Nacht.
De Groengroep wil net als vorige jaren deelnemen aan de Nacht
van de Nacht en ontvangt een
subsidie van € 300,-.
De indieners kunnen hun project
verder gaan uitwerken. Wij wensen
hen veel succes hiermee.

Voor openbare bekendmakingen zie
www.horstaandemaas.nl www.sevenum.nl
www.meerlo-wanssum.nl
Sevenum

Informatiebijeenkomst
BMV Kronenberg/Evertsoord
Op dinsdag 20 oktober 2009 vindt
in gemeenschapshuis De Torrekoel
een informatiebijeenkomst plaats
over de ontwikkelingen van de Brede
Maatschappelijke Voorziening (BMV)
Kronenberg (basisschool De Kroevert,
gemeenschapshuis De Torrekoel en
gymzaal). De avond begint om 20.00

uur. Alle inwoners van Kronenberg en
Evertsoord en overige belangstellenden zijn van harte welkom om deze
avond bij te wonen. Volgende week
ontvangt u het definitieve programma
voor deze avond via de gemeentepagina. Er worden geen separate
uitnodigingen gestuurd.

Nummering van de lijsten van kandidaten beslissing
geldigheid lijstencombinaties ter inzagelegging
geldige lijsten van kanditaten
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt
bekend dat op donderdag 8 oktober 2009 om 16.00 uur, in een openbare zitting de nummering van de ingeleverde lijsten
van kandidaten en de beslissing over de geldigheid van de lijstencombinaties voor de op woensdag 18 november 2009 te
houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente zal plaatshebben. De lijsten van kandidaten met vermelding
van de daaraan toegekende nummers worden voor een ieder ter inzage gelegd bij Bureau Verkiezingen, Wilhelminaplein 6,
vanaf vrijdag 9 oktober 2009.
Horst, vrijdag 25 september 2009
De voorzitter voornoemd, C.H.C. van Rooij

Te koop:

Hoogwaardig afgewerkte
2 onder 1-kap woning

Blauwververstraat 11 Horst
• Royale woonkamer 58m2 met parketvloer en
voorzien van airco, met moderne open keuken;
• 4 slaapkamers waarvan 2 met inbouw/inloop kasten
ouderslaapkamer voorzien van airco.
• Nieuwe badkamer met vloer verwarming;
• 2 bergzolders bereikbaar met vaste trap;
• Grote garage 3 x 9 meter met zolder en kastenwand
over de volle breedte;
Poststraat 9, 5801 BC Venray
T 0478 63 69 22
F 084 71 14 663
E wonen@carelfijen.nl
I www. carelfijen.nl

• Aangebouwde serre;
• Schitterende veranda met verwarming;
• Onder architectuur aangelegde voor- en
achtertuin;
• Perceel oppervlakte 309 m2; inhoud 480 m3.
Vraagprijs 324.000 k.k.
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Goedkeuring Gebiedsplan Ooijen-Wanssum

Inspraak van start
De colleges van B&W van Meerlo-Wanssum en Horst aan de Maas gaven op 22 september hun goedkeuring aan
het Gebiedsplan Ooijen-Wanssum. Dat is tevens het startsein voor inspraak. De Gemeenten nodigen hun burgers uit
om hun reactie op het gebiedsplan te geven. Dat kan schriftelijk, via internet of op twee inspraakavonden.
Het Gebiedsplan beschrijft belangrijke maatregelen zoals het weer
meestromen van de Oude Maasarm
bij hoogwater, de aanleg van hoogwatergeulen bij Ooijen en bij Wanssum
en de aanleg van de rondweg rond
Wanssum. Het gebiedsplan is te downloaden op www.ooijen-wanssum.nl
en ligt ter inzage in het gemeentehuis
van Meerlo-Wanssum, Horst aan de
Maas en Venray. Het is een plan op
hoofdlijnen dat de komende jaren nog
gedetailleerder wordt uitgewerkt in
onder andere bestemmingsplannen.
Het gebiedsplan vormt daarvoor de
basis. Daarom is de vaststelling ervan
een belangrijke mijlpaal. Inspraak door
burgers is mogelijk van 8 oktober tot
en met 3 november 2009.
De inspraakavonden staan gepland
op 8 oktober in de Zandhoek te
Wanssum en op 22 oktober in kasteel
Camping Ooijen te Broekhuizenvorst.
De avonden beginnen om 20.00 uur.
Aanmelding is niet nodig. Tijdens
de inspraakavonden zijn de verantwoordelijke wethouder(s) aanwezig,
evenals een vertegenwoordiger van de
provincie. Leden van het projectbureau
zijn aanwezig voor de beantwoording
van inhoudelijke vragen.
In de gemeente Venray nam het
college van B&W op 29 september een

In de reeks van 4 bijeenkomsten vond afgelopen donderdag de
presentatie plaats van het leefbaarheidonderzoek uitgevoerd in de
16 kernen van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas. In de Smetenhof
in Lottum waren circa 50 personen aanwezig.
De resultaten van de kernen
Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Lottum, Swolgen, en Tienray werden
gepresenteerd door het bureau
Companen. Vanuit alle genoemde
dorpen waren bewoners aanwezig
waaronder diverse leden van de
dorpsraden.

Het gebied na de reactivering van de Oude Maasarm.
besluit. Behalve burgers moeten ook
het bestuur van het Waterschap Peel
en Maasvallei, de gemeenteraden,
Gedeputeerde Staten en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
zich nog over het plan buigen.
Wethouder Leon Litjens: “Met
name de situatie rondom Broekhuizen
is ons zorgenkindje geweest. Eens in
de 20 jaar heeft Broekhuizen te maken
met overstromingsgevaar. Het is de
bedoeling dat Broekhuizen sluitstukkades krijgt en daarmee de kans op
een overstroming, zo is althans ons
streven, wordt teruggebracht tot één

keer per 250 jaar. Hoe we deze precies
gaan inpassen is nog niet helemaal
helder omdat we te maken hebben
met Rijkswaterstaat, het Waterschap
en de provincie. Wat we wel weten,
is dat we in Broekhuizen maatwerk
leveren met behoud van ruimtelijke
kwaliteit. We gaan hierover in gesprek
met de dorpsraad,” aldus de wethouder, die verder aangeeft dat dit
resultaat behaald is door de stuurgroep die zich met het Gebiedsplan
bezig hield. Litjens maakt vanuit de
gemeente Horst aan de Maas deel uit
binnen deze stuurgroep.

Meerlo-Wanssum:

Kas zo goed
als leeg
De bodem van de kas van de
gemeente Meerlo-Wanssum komt
met grote snelheid in zicht. Bijna
6,5 ton is nodig om de wachtgelden en pensioenen van de
huidige en voormalige wethouders van Meerlo-Wanssum te
bekostigen. Alleen wanneer de
wethouders minder gebruik
maken van de wachtgeldregeling,
kunnen de kosten lager uitvallen.
Dit heeft alles te maken met het
feit hoe snel de wethouders weer
een andere baan vinden.
Het gereserveerde bedrag voor
de pensioenen en wachtgelden is
niet voldoende en daarom heeft de
gemeente een flink bedrag uit de
algemene reserves moeten halen
om aan de betalingsverplichtingen
van dit jaar en het komend jaar te
kunnen voldoen.
Het gevolg is nu dat de algemene reserves van Meerlo-Wanssum zo goed als verdampt zijn. De
financiële middelen om speerpunten
van de gemeenteraad en het college uit te voeren zijn daardoor fors
ingekrompen. Na de fusie met de
gemeentes Venray en Horst aan de
Maas op 1 januari 2010 zal Venray
worden belast met de betalingen
aan de ex-wethouders van MeerloWanssum. Eventuele tekorten of
overschotten zullen door beide
gemeentes worden gedragen.

Bijeenkomst leefbaarheidsonderzoek
Lottum

“Belangrijk is dat
alles blijft draaien
bij de 3 huidige
gemeentes tijdens
het proces van
samensmelting”
Burgemeester van Rooij trapte
af en presenteerde de status van
de herindeling. “Het traject verloopt volgens plan. Belangrijk is dat
alles blijft draaien bij de 3 huidige
gemeentes tijdens het proces van
samensmelting”, aldus van Rooij.
Verder gaf hij aan dat de resultaten
van het leefbaarheidonderzoek en de
opmerkingen vanuit de bijeenkomsten meegenomen worden in het
college programma. Van Rooij sprak
zijn zorg uit over het rond krijgen van
de begroting in de komende periode.
“Er zullen keuzes gemaakt moeten
worden gezien de geplande bezuinigingen van het kabinet”.

De resultaten van het onderzoek
werden vervolgens gepresenteerd. De
respons van de 5 kernen is rond de
30%. Wat duidelijk naar voren komt is
dat de eigen identiteit van de kernen
erg belangrijk wordt gevonden.
Verder is opvallend dat de mensen
uit de 5 kernen zich erg veilig voelen.
Dit percentage ligt tussen de 95% en
98%. Ook de jongeren in de gemeente zijn geënquêteerd. Hiervoor zijn
400 leerlingen van het Dendron benaderd. Opvallend is dat de jeugd op
veel punten gemiddeld hoger scoort
dan de rest van de respondenten.

“Er zullen keuzes
gemaakt moeten
worden gezien de
geplande bezuinigingen”
Na de presentatie wordt de
groep opgedeeld. In de groepsgesprekken die volgen worden de opvallende punten per kern besproken.
De belangrijkste 3 punten worden na
afloop van de deelsessies gepresenteerd door de gespreksleiders.
Burgemeester van Rooij sluit
de avond om 22.15 uur af. Op de
vraag wie de nieuwe burgemeester
van Horst aan de Maas wordt kon
hij geen antwoord geven en deze
primeur kon dus helaas niet worden
opgetekend.

PvdA-PK:
Er kan veel, maar
niet overal
PvdA en PK staan klaar om samen mee te doen aan de verkiezingen
voor het nieuwe Horst aan de Maas. Met duidelijk diepere politiek wordt
ingezet op een gemeente die er voor de mensen is.
PvdA-PK wil juist in deze tijd van
economische crisis een stevig en sociaal
stempel drukken op beleidskeuzes die
gemaakt worden. Werk is daarbij van
het allergrootste belang. Een goede
basis voor iedereen. Een extra oogje
wordt gehouden op kwetsbare groepen
als ouderen en jongeren om te zorgen
dat ook zij nu niet aan de kant komen
te staan.

De ballon van het CDA ging volgens plan op woensdag 23 september vanaf de Gastendonkstraat in Horst de lucht in. Passagiers - naast
de piloot - waren mevrouw Nellen uit Melderslo, mevrouw Rubie uit
Sevenum en pastoor Verheggen uit Tienray. Ook de drie hoogst
geplaatsten van de CDA lijst stapten in de mand.
Waarschijnlijk kwam door al deze zwaargewichten de ballon niet
hoger dan 60 meter. Uiteindelijk landde men in Lomm in een
kruidenrijk grasland. Ook Jan Peter Balkenende zou van de vergezichten genoten hebben!

”PvdA-PK is juist
van de derde
dimensie: balans,
afwegen, overleg”
De politieke keuzes zijn duurzaam:
gerichte investeringen in een schoon
milieu, energiebesparing en natuurbehoud. Juist ook in financieel moeilijke tijden bereiden deze keuzes ons
voor op een gezondere en houdbare

toekomst. Lijsttrekker Birgit op de Laak:
“Vraagstukken worden vanuit meerdere
dimensies benaderd. We zijn niet per
definitie ergens voor. Dat is te makkelijk. En we zijn niet overal tegen,
dan bereik je niks. PvdA-PK is juist van
de derde dimensie: balans, afwegen,
overleg. Er kan veel, maar niet overal.”
PvdA-PK is een coproductie van de Partij
van de Arbeid en de Progressieve Kombinatie. Progressieve politiek gebundeld
dat is wel zo duidelijk. Rood met een
groen hart. Waardevolle ervaring uit drie
voormalige gemeenten gecombineerd
met verfrissend nieuw talent. De eerste
vijf plaatsen op de lijst van de PvdA-PK:
Birgit op de Laak (PvdA, Horst), Ron
Boreas (PK, Meerlo), Roy Bouten (PvdA,
Horst), Richard van der Weegen (PvdA,
Grubbenvorst), Jan Wijnen (PvdA, Nieuw
Perspectief, Sevenum).
Meer informatie over PvdA-PK,
en het programma met alle kandidaten:
www.pvdapk.nl
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GEPLUKT

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

Mark Van de Pas
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.
Mark is geboren en getogen in
Melderslo en gehuwd met Elly. Samen
hebben ze twee kinderen, een zoon en
een dochter. Daan is negen jaar oud en
Lynn is zes. Mark is van beroep meubelmaker/interieurbouwer. “Ik heb
ruim 12 jaar bij Keijsers Interieurbouw
gewerkt maar sinds een jaar werk ik
nu in Blerick bij Wivina, een soortgelijk
bedrijf als Keijsers, maar dan kleiner
en dat bevalt me prima,” verteld Mark.
Op de vraag welke hobby’s hij heeft,
schuiven dochter Lynn en echtgenote

Elly ook aan tafel en luisteren aandachtig naar wat hij gaat zeggen.
“Mijn grootste hobby is mijn gezin,”
lacht Mark. “Echt waar! Wij doen heel
veel dingen samen in gezinsverband,
dat vinden wij ontzettend belangrijk.
Mijn andere hobby’s zijn motorrijden,
en trompet spelen. Ik speel bij fanfare
Eendracht in Melderslo. Daarnaast ben
ik gestopt met voetballen, maar ik train
nog wel graag mee met een lager elftal.
Ik ben tevens leider van het jeugdelftal
E3 waar onze Daan ook bij speelt,” aldus

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

Mark met zijn grote hobby de kinderen Lynn en Daan
Mark. Naast zijn hobby’s besteedt Mark
heel veel aandacht aan zijn twee kinderen. “Tja, Lynn zit op dansles, korfbal
en gaat naar zwemles. Daan houdt van
voetballen, vissen en gamen. Ik trek
veel met de kinderen op en onderneem

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

Vers uit eigen kwekerij

Medinilla (kamerplant)

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

www.jeurissenzonwering.nl

Koken met
Jan Cremers

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

Iedere vrijdag particuliere verkoop
van 14.00 tot 17.00 uur
Klassenweg 47 Sevenum

EN TANK NU

VOOR GRATIS WASSEN
bij Esso Vissers in Horst en Sevenum

Kijk op www.gratiswassen.nl en kom langs bij:
Esso Vissers - Stationsstraat 90 - Horst Esso De Weel - Venloseweg 16 - Sevenum

EN MET DE VISSERSVOORDEELPAS
TANKT U GEWOON VOORDELIGER…

samen met mijn echtgenote van alles.
Als zij het naar hun zin hebben, heb ik
dat ook,” zegt Mark. “ Jao ech waor”
vult Lynn aan, “En we zijn afgelopen
zomer op kampeervakantie geweest in
Renesse.”
Op de vraag wat hij van zijn dorp
vindt is hij duidelijk: “Een heel hechte
gemeenschap, waar iedereen elkaar
kent en elkaar helpt. Je staat er nooit
alleen voor. Melderslo is echt alles voor
mij. Kijk maar eens wat we als gemeenschap hebben gepresteerd met het MFC.
Daar is toch menigeen jaloers op. Er
wordt in Melderslo ook nog eens veel
gedaan voor de kinderen en dat vind ik
belangrijk,” aldus Van de Pas. “Met politiek en wereldeconomie heb ik weinig
te stellen. Ik ben wel van mening dat
het loon van gewone werknemers
vaak niet in verhouding staat met het
salaris van directeuren. Werknemers zijn
immers het kapitaal van elke onderneming en dat vergeet men vaak. Dat een
directeur van een zorginstelling meer
verdient dan de minister president van
ons land (en zo zijn er meer voorbeelden), is voor mij onbegrijpelijk. Verder
wil ik nog wel kwijt dat als ik iets kon
en mocht veranderen, dan zou ik willen
dat mensen elkaar leren respecteren en
in hun waarde laten. Dan zou er minder
rotzooi zijn en zou de wereld er een stuk
beter uitzien.”

Wandelen
in licht volle
maan
In Nationaal Park de Maasduinen
start vrijdag 2 oktober om 20.30 uur
een avondexcursie vanaf activiteitencentrum De Zevenboom van Staatsbosbeheer aan de Kapelstraat 71 te
Afferden. De excursie duurt ongeveer
twee uur en deelname is gratis. Goed
schoeisel en warme kleding zijn aan te
bevelen. Nationaal Park de Maasduinen
is een samenwerkingverband van
streekbewoners, de gemeentes Bergen
en Gennep, Staatsbosbeheer en Het
Limburgs Landschap. Veel mensen vanuit Horst aan de Maas bezoeken regelmatig het gebied om te genieten van
de wandelpaden en fraaie fietsroutes.
De vollemaanswandeling is vooral ruiken, voelen en genieten van de rust in
het nachtelijke bos en wandelen over
de donkere stille heide. Een natuurgids
zal samen met de wandelaars op zoek
gaan naar tekenen van leven in het
nachtelijke bos van Staatsbosbeheer.
Aanmelden verplicht, via telefoonnummer 06 15 16 62 74.

De komende vier jaargetijden seizoenen zal ik,
Jan Cremers, chefkok van het
Maashotel, in het nieuwsblad
Hallo, een recept presenteren
met producten uit onze eigen
regio. Van mijn hobby koken
heb ik mijn beroep gemaakt
waardoor het inmiddels ook
een passie voor mij is
geworden. Een groot deel van
mijn creativiteit kan ik hierin
kwijt. Ik heb er veel plezier in
om van goede en eerlijke
producten een (h)eerlijke
maaltijd samen te stellen,
waarvan de smaak van de
producten het meest optimaal
naar boven komt.

Week 40

Vijgen in
sinaasappelsap
Benodigdheden:
8 rijpe vijgen
¼ liter witte wijn
250 gram suiker
vanillestokje
siroop
5 sinaasappels
150 gram suiker
1 vanillestokje
Bereiding:
- breng de wijn aan de kook
en los de suiker daarin op,
laat het gespleten vanille
stokje hierin meetrekken;
- doe de gewassen, hele
vijgen in de pan, breng het
geheel aan de kook en zet
het dan afgedekt met een
deksel van het vuur af.
Siroop
- het sap van 5 sinaasappels
aan de kook brengen met de
suiker en het gespleten
Vanillestokje;
- de schil van de sinaasappel
(zonder het witte van de
schil) heel fijn snijden en
mee laten trekken in de
sinasappelsaus, die langzaam
moet inkoken tot een siroop;
- de vijgen lauwwarm bij een
dessert meegeven, met
eventueel walnoten- of
kaneelijs;
- serveer hier de warme siroop
overheen.
Veel kookplezier
en smakelijk eten!
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Asperge is thema PROMS- 25 jaar
concert Grubbenvorst
Sigboldhemer
Het is alweer voor de 31ste keer dat het jaarlijkse PROMS-concert
in Grubbenvorst wordt georganiseerd. Zondag 11 oktober is
Koninklijke Zangvereniging Venlona onder leiding van Wim Schepers
met Marianne Maessen-Scherjon aan de vleugel te gast in de
O.L. Vrouw Tenhemelopneming in Grubbenvorst.
Uitzonderlijk deze keer is de
medewerking van twee solisten
met een grote naam: de ZuidLimburgse bariton John Bröcheler
en de regionale coryfee Nard
Reijnders.
John Bröcheler geniet bekendheid over de hele wereld door zijn
optredens in alle grote operahuizen: New York, Milaan, Londen,
kort geleden nog in Hong Kong.
Hij zong samen met wereldsterren als Grace Bumbry en Joan
Sutherland.
De dirigent van Venlona,
Wim Schepers, zelf ook pianist met
liedbegeleiding als specialisme,
treedt regelmatig samen met
John Bröcheler op. Daarbij schuwen zij niet om begane paden
te verlaten en vernieuwende

uitvoeringsvormen toe te passen.
De tweede solist, Nard Reijnders
uit Broekhuizenvorst, past perfect in
dat concept. Reijnders heeft ervaring
en verdiensten op alle terreinen
van de muziek. Onlangs ontving hij
daarvoor een Koninklijke onderscheiding. Hij componeert en arrangeert,
maar is vooral bekend geworden als
musicus in het combo van Herman
van Veen. Daarnaast is Nard Reijnders dé organisator van Klassiek op
Locatie. Binnen deze veelzijdigheid
zal in dit PROMS-concert vooral de
uitvoerende musicus over het voetlicht komen.
Koor en solisten zullen in diverse
wisselende samenstellingen hun
muziek ten gehore brengen.
De dirigent heeft voor het thema

van dit concert inspiratie gezocht
bij de asperges waar Grubbenvorst
bekend om is. “De asperge groeit
in geborgenheid, het witte goud,
wiens schoonheid waard is ontdekt
te worden,” aldus Wim Schepers.
Het 31ste PROMS-concert kent
een aantrekkelijk programma met
een verrassende presentatie.

“De asperge groeit
in geborgenheid,
het witte goud,
wiens schoonheid
waard is ontdekt te
worden”
De aanvang is om 12.15 uur;
de kerk is open vanaf 11.30 uur.
Traditioneel is de toegang gratis,
dankzij de hoofdsponsor Rabobank Maashorst en steun van de
gemeente Horst aan de Maas.

In HALLO Horst aan de Maas adverteert u al
vanaf € 34,00 in full colour

Eigen tentoonstelling
Heideroosjes

De Heideroosjes hebben met ingang van 2 oktober een eigen tentoonstelling in Museum de Kantfabriek in Horst.
De Horster punkrockband viert haar 20-jarig jubileum.
Maar vonden het eigenlijk ook best wel
eigenwijs, dús typisch Heideroosjes”.

“Heideroosjes in een
museum?”
De titel van de tentoonstelling
is ‘20 jaar Heideroosjes; a bag full of
stories’ en is een wandeling door de

Majka Weitesova en Dré Tholen
Ik ben in gesprek met Dré
Tholen uit Swolgen en met Majka
Weitesova uit Maashees. Dré Tholen
is de gedreven PR man en klarinettist
van de Sigboldhemer en Majka
is hun zangeres. Een zangeres bij
een blaaskapel? “In Tsjechië, mijn
geboorteland, is dit heel normaal”,
vertelt Majka. Het is een verhaal op
zich hoe zij is terechtgekomen in
Nederland en bij de blaaskapel in
Swolgen.

stukken geschreven die op dit
moment op het repertoire staan van
de Sigboldhemer. Een van de stukken
is speciaal voor Majka geschreven en
heet dan ook Majka.
De blaaskapelmuziek leeft in
Swolgen. Vóór de Sigboldhemer was
er de Bosrand kapel, die ook al een
25-jarig jubileum heeft gehad. Vanuit
deze kapel, die veel Tiroler muziek
maakte, is de Sigboldhemer kapel
ontstaan.

“In Tsjechië,
mijn geboorteland,
is dit heel normaal”

“Vanaf dat moment
zijn we langzaam
overgegaan naar
Tsjechische muziek”

Majka heeft de muziek met de
paplepel ingegeven gekregen.
Haar hele familie maakt muziek.
Toen bleek dat Majka kon zingen,
mocht ze aantreden bij activiteiten
op school en op feesten. Tijdens
een optreden van haar Tsjechische
blaaskapel in Overloon werd ze
verliefd op haar huidige man.
Na twee jaar een relatie op
afstand te hebben gehad besloot
Majka naar Nederland te verhuizen.
Majka en haar man Rudolf hebben
nog een jaar in Tsjechië gewoond,
maar kregen heimwee naar Nederland
en wonen nu in Maashees met hun
twee kinderen. Ze is nu zes jaar de
zangeres bij de Sigboldhemer.
Een droom van haar om in een
popband te spelen is niet uitgekomen.
Bij de Sigboldhemer heeft ze een
prima alternatief gevonden. De in
Tsjechië wonende broer van Majka
is componist en heeft verschillende

Tentoonstelling Heideroosjes in de Kantfabriek

Het onlangs geopende museum
de Kantfabriek in Horst biedt de
bezoekers een overzicht van twintig
jaar Heideroosjes. “In eerste instantie
waren we verbaasd toen museum
de Kantfabriek ons benaderde,” zegt
zanger/gitarist Marco Roelofs.
“Heideroosjes in een museum? Daar
keken we wel erg vreemd tegenaan.

Dré Tholen vertrouwt mij toe dat hij niet zonder de Sigboldhemer kan.
In het weekend van 3 en 4 oktober wordt het 25 jarig bestaansfeest van
deze blaaskapel uit Swolgen gevierd. Tholen is een van de oprichters
van deze kapel die zich heeft toegelegd op blaasmuziek uit Tsjechië.
De Sigboldhemer speelt zogenaamde Moravische muziek. Dit is muziek die
uitnodigt om op te dansen.

geschiedenis van Nederlands meest
populaire punkrockband ooit. Het
overzicht bevat filmbeelden, krantenknipsels en achtergrondinformatie. Ook
staan de allereerste instrumenten van
de bandleden opgesteld. De tentoonstelling is te bezichtigen van 2 oktober
tot 6 december. Zie ook:
www.museumdekantfabriek.nl

“De liefde voor de Moravische
muziek is ontstaan tijdens een
oogstfeest in Merselo in de jaren
tachtig”, vertelt Dré Tholen. “Vanaf
dat moment zijn we langzaam
overgegaan van Tiroler naar
Tsjechische muziek.”
In het weekend van 3 en 4
oktober is het feest in Swolgen.
“Ik heb er echt zin in”, zegt Dré Tholen.
Dré en Majka zijn ervan overtuigd
dat de mensen die aanwezig zijn in
de feesttent in Swolgen, achter zaal
Wilhelmina op zaterdag 3 en zondag 4
oktober zullen genieten van prachtige
muziek. Tijdens deze dagen komt
dan ook de top van de Tsjechische
blaasmuziek in Swolgen op bezoek.
Er zijn nog kaarten beschikbaar. Deze
zijn te koop bij Dré Tholen.
E-mail: tholen.cuypers@home.nl /
tel. 0478 69 18 14
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Spotlight op Setovera
Toneelspelen zit ze in het bloed. Dit blijkt als je het enthousiasme
ziet waarmee Setovera zich voorbereidt op de komende 5 uitvoeringen van ’Moeder zei altijd’. De Sevenumse toneelvereniging behaalde
2 Limburgse Oscars voor amateurtoneel.

’Moeder zei altijd’ is een
blijspel dat zich afspeelt aan de
Spaanse Costa. Een gezin uit
Nederland gaat er op vakantie.
Dit leidt tot allerlei komische
verwikkelingen, waarbij de
bezoeker wel in staat moet zijn
veel talen en dialecten van
elkaar te onderscheiden.
Pierre Driessen - met enkele
jaren onderbreking - al 25 jaar
regisseur bij Setovera, neemt de
regie dit jaar opnieuw voor zijn
rekening. Vanaf volgend jaar is
dit in handen van Karen
Buwalda. Setovera heeft om de
vijf jaar een grote uitvoering,
buiten de Wingerd. In de vier
tussenliggende jaren is er een
kleiner stuk. Vorig jaar werd in
de manege D`n Umswing het
stuk ”Kleine mensen, grote
helden” opgevoerd. Setovera
sleepte daarmee 2 Limburgse

Oscars in de wacht, een voor het
beste stuk en een voor de beste
vrouwelijke rol. Vanwege dit feit
zal TV Limburg op 5 oktober
aandacht besteden aan Setovera
in een uitzending over
Sevenum.
Sylvia Driessen vertelt over
de achtergrond van Setovera.
”We starten telkens in maart
met de voorbereiding. In totaal
nemen nu 17 van onze 26 leden
deel aan de uitvoering”.
Per 1 januari aanstaande start
Setovera ook met jeugdtoneel,
er zijn nu 14 belangstellenden
voor Setokids. ”Een mooie start”
zegt Sylvia.
De uitvoeringen van
’Moeder zei altijd’ zijn op
7, 8, 11,14 en 15 november
in de Wingerd te Sevenum.
Verdere informatie vindt u op
www.setovera.nl.

Concertprogramma
de Fookhook 2009-2010
is bekend

Op zondag 4 oktober wordt voor de elfde keer de Limburgse Molendag georganiseerd. Ongeveer 50 molens
in Limburg openen dan hun poorten voor het publiek. Voor de eerste keer draait ook de Houthuizer Molen mee
op deze molendag. En het blijft niet bij draaien alleen. Op het terras achter de molen bakt Hay de Boer uit
Lottum het molenbrood. Voor de bezoekers zijn er naast de bekende molenkoeken ook eigengebakken wafels.
De molenaars en rondleiders geven graag uitleg over de werking van de molen in al zijn facetten. De molen
is op zondag 4 oktober geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

najaarsmode!

Volop damesen herenjassen

Aantrekkelijk
geprijsd!
Gratis parkeren voor de deur!

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51

Stijlvolle

Veel hondenbezitters krijgen er vroeg
of laat mee te maken: langdurige
haaruitval, huid/vachtproblemen,
stinken, veel jeuk, allergie of diarree
bij honden. Toch is dit prima op te
lossen en te voorkomen door uw hond
de juiste voeding te geven! Wij tonen
het al tientallen jaren aan en honderden referenties aanwezig. U voorkomt
hiermee torenhoge dierenartskosten
en veel dierenleed. Denk hier vooral
aan bij de aanschaf van een pup.
Tel. 077 464 15 40.
Wie heeft op het Dendron College
per ongeluk mijn grijs/blauwe vest
van Bjorn Borg meegenomen. Graag
terughangen of bellen 06 12 21 15 40

Beoga (Ierland) bijt het spits af
Het concertprogramma 2009-2010 van de Fookhook uit Sevenum is
bekend. De Fookhook begint al aan z’n 18-de seizoen met het verzorgen
van concerten. Of zoals de Fookhook het noemt: Music for traditional,
acoustic and contemporary music from Britain & Ireland.
Het spits wordt zondag 4 oktober
om 16.00 uur afgebeten door Beoga,
een van de meest opwindende jonge
bands uit Ierland. Energie, creativiteit
en spelplezier zijn de kernwoorden
waar het bij Beoga om draait.
Virtuositeit is tegenwoordig alom aanwezig bij de nieuwe generatie Ierse
folkartiesten. Beoga vormt hierop geen

uitzondering met fenomenale talenten
op zang, fiddle, bodhrán en keyboard.
Ze hebben echter een extra troef in
handen met twee meesterlijke ‘duellerende’ knopaccordeonisten. Ierse
traditie in een modern jasje gestoken
door vijf topmuzikanten.
Voor het volledig concertprogramma:
www.fookhook.nl
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Internationale
uitwisseling Dendron
aan Jules Kersten
college
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.

Al vele jaren vinden er internationale uitwisselingen plaats tussen het Dendron college in Horst en scholen uit
het buitenland. Deze week zijn het de VWO klassen die 85 gasten uit Slovenië op bezoek krijgen.

Barbara Dezman
Ik spreek met Hinde Lemmen,
een van de organisatoren van deze
uitwisseling. “We zijn vele jaren
geleden gestart met deze uitwisselingen. In eerste instantie met
een school uit Italië. De laatste jaren
vindt deze plaats met een school uit
Ljubljana, Slovenië.

“De studenten
vinden het best
spannend.
Het leeft enorm.
Iedereen is bezig
om de week te laten
slagen”
Op mijn vraag wat de achterliggende gedachte is bij deze uitwisselingen vertelt Lemmen: “Sommige

leerlingen hebben nog geen ervaring
met het buitenland. Dit geeft hun
de kans om hiermee in aanraking te
komen. Verder zien we het als een
stukje vorming. De leerlingen komen
door deze uitwisseling in contact
met een andere cultuur. Het initiatief
wordt financieel gesteund door het
Europese platform voor internationalisering.”
Op mijn vraag hoe de leerlingen
van het Dendron deze gebeurtenis
ervaren antwoordt Lemmen:
“De studenten vinden het best spannend. Het leeft enorm. Iedereen is
bezig om de week te laten slagen”.
Het programma ziet er dan ook
gelikt uit. Gestart wordt met een
tour door Horst en natuurlijk door het
Dendron college. Er is een bezoek aan
het Nationale Park de hoge Veluwe
(Kröller Muller Museum). Er is een
voetbaltoernooi en volleybaltoernooi.
Er zijn dansworkshops. Verder vindt

er een bezoek plaats aan Amsterdam
waar o.a. het Rijksmuseum wordt bezocht. Ook voor de leerlingen van het
Dendron is dit een prachtig cultureel
en sportief programma.
Aan het woord is Barbara
Dezman, een van de gasten uit
Slovenië: “Het valt mij op dat het hier
zo vlak is. Er zijn geen heuvels.
Ik vind de omgeving wel erg mooi.
Alle huizen hebben een prachtige
tuin. Barbara en haar 84 medeleerlingen zijn ongeveer 15 uur
onderweg geweest. Haar school is
gevestigd in Ljubljana. Ze woont in
het dorpje Begunje waar ongeveer
1.000 mensen wonen. Begunje ligt
40 kilometer van Ljubljana.
Omdat ze graag naar school wilde
in de hoofdstad van Slovenië, en niet
iedere dag op en neer wilde reizen,
zit Barbara op het internaat van de
school. Het bevalt haar goed om
intern te zitten.
“Als we het huiswerk af hebben,
gaan we vaak de stad in. Daar is van
alles te beleven”, vertelt ze. Na ons
gesprek vertrekt Barbara naar de volgende afspraak in het drukke sociale
programma.

”Vooral de gastvrijheid
die wordt getoond
door de Slovenen
maakt indruk.”
Lemmen besluit: ”Achteraf vinden
leerlingen deze ervaring een van de
hoogtepunten van hun VWO carrière.
Het is een internationaal avontuur
dat inspireert. Vooral de gastvrijheid
die wordt getoond door de Slovenen
maakt indruk.”
Het tegenbezoek naar Slovenië
vindt plaats in april 2010.

Naam

Jules Kersten
Leeftijd

18 jaar
Woonplaats

Sevenum en Tilburg
Waar zit je op school?
Ik studeer in Tilburg aan de Fontys,
HBO IEMES (International Event Music
Entertainment Studies). Sinds mei
2009 zit ik daar ook op kamers.
Wat is je favoriete muziek?
Alternative, Indie, Rock, denk aan
Pearl Jam, Kings of Leon Bon Iver,
Vampire Weekend. Ook behoort
oudere rock tot mijn favoriete muziek
(Tom Petty, Jackson Browne, Dire
Straits, Rolling Stones, Thin Lizzy,
Ramones, Eddie Money).
Wat is je favoriete film?
Into The Wild.
Wat wil je later worden?
Ik wil later op de redactie van een
radiostation werken, het liefst bij
Radio 3FM.
Wat is je favoriete drankje?
Favoriete drankje is dan toch maar
gewoon bier.

dikke friet

2,5 kg (diepvriesspec.)

 1,75

14 goulashkroketten
100 gram
(Ad v.d Geldren)

 4,95

10 viandellen
100 gram
(Van Reusel)

tilapiafilet
1 kg - vis -

 4,95
 5,95

10 gepaneerde
varkensschnitzels  9,95
www.huubkes.nl

Elke week nieuwe aanbiedingen!

Waar ga je uit?
Vooral in Sevenum, eerst in de keet,
wat vrienden treffen en daarna naar
lokale cafe’s Croes, Gaper of Maties.
Als er wat te doen is in de buurt ben
ik meestal wel van de partij, onder de
voorwaarde dat het niet te ver fietsen
is. Dus Horst heel af en toe, ben dan
bij De Lange. Maar niet te vaak.
Wat zou je aan jezelf willen
veranderen?
Moeilijke vraag… Ben tevreden over
mezelf. Misschien ben ik af en toe
iets te lui qua leren voor school.
Dat ligt voor een groot gedeelte
aan de Fontys zelf, zij motiveren de
studenten te weinig.
Wat maakt je woonplaats
speciaal?
Sevenum heeft een hechte gemeenschap. We hebben de Peel, een
beleving op zich. Toverland en
De Schatberg. In Sevenum kom ik tot
rust. Heerlijk mountainbiken en uitrusten bij het mooiste plekje de Bengt.
Wat zou je willen veranderen
aan je woonplaats?
Dat Sevenum onderdeel van de
gemeente Horst aan de Maas wordt,
zou ik willen terugdraaien. Sevenum
heeft alles om zelfstandig te blijven,
is zelfvoorzienend en heeft geen
bestuurlijke hulp nodig vanuit Horst.
Sevenum is ‘oud’ genoeg om zelf
beslissingen te nemen.
Waar gaat jouw droomreis
naartoe?
Mijn droomreis is een backpackreis
door de VS met als ‘eind’bestemming
Alaska. Voor meer informatie is de
film Into The Wild aan te raden.
Hoeveel vrienden heb je
op hyves?
Ik ben niet zo ‘into’ Hyves.
Desondanks schat ik mijn ’vrienden’aantal op zo`n 120.
Wat is je favoriete eten?
Wraps van ’s-moeders.
Welke hobby’s heb je?
Mijn hobby’s zijn muziek verzamelen,
voetballen, hond uitlaten, mountainbiken en een biertje pakken met
vrienden.
Naam van je favoriete (huis)dier?
Lulu & Sammy (hondjes van thuis).
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Mies&Flo
Column
Back to
school!
Het is even wennen, de
bombardementen van
huiswerk, werkstukken en
presentaties zijn we na zo’n
heerlijke vakantie niet meer
gewend. Dan is het ook nog ’n
hele opgave om, na lang niet
meer op school te zijn
geweest, het juiste lokaal te
vinden, tussen alle nieuwe
bruggers die in paniek over
de gangen rennen.
’s Morgens in alle vroegte
met een duffe kop de fiets op.
Al toelevend naar het weekend,
want het is al woensdag!
Gehaast de gang over, eruitziende als een verdwaalde
brugpieper, om nog op tijd het
lokaal te vinden. Nog even snel
de wc binnenglippen om te
checken of alles nog op z’n
plaats zit, waar wij elkaar,
godzijdank, tegen komen.
Samen lopen we het lokaal
binnen waar de bekende
gezichten ons tegemoet lachen.
Een beetje verbaasd kijkt een
van ons naar de leraar: “Huh,
die is niet van engels, die is van
nederlands!” Zonder verder na
te denken sprinten we, een
beetje beschaamd, het lokaal
weer uit. Op naar de tweede
verdieping! Nadat we hier alles
afgespeurd hadden, leek ons
het toch een goed plan om de
agenda’s te voorschijn te halen.
Na eerst elkaars agenda
bewonderd te hebben, toch
maar even doorbladeren naar
het rooster. Hier! Woensdag het
eerste: engels, E19! Ehh... Oeps!
Welke dag is het vandaag?
Nadat we bijna van de trap
vielen van het lachen, piepte
een van ons eruit: “het is
dinsdag vandaag! We hebben
wel nederlands!” Giechelend
lopen we naar de receptie om
zo’n vooral-’s morgens-vroegheel-vervelend-ik-ben-weereens-te-laat-briefje te halen.
Grrr… Morgen kwart voor acht.
Bijna een half uur te laat
komen we dan toch bij nederlands aan. Heel gênant worden
we daar door onze allerliefste
klasgenoten nog een keer
herinnerd aan onze grandioze
blunder, onze lieftallige
klasgenoten lagen namelijk
dubbel van het lachen. Lekkere
eerste indruk van Mies en Flo!

Jongerenenquête
leefbaarheidsonderzoek
Onlangs is het leefbaarheidsonderzoek van Horst aan de Maas
uitgevoerd. Voor het eerst zijn daar ook
de nieuwe gemeenten Sevenum en
(drie kernen) van Meerlo-Wanssum bij
betrokken. De respons van jongeren op
de leefbaarheidsenquête was groot.
Op zes onderdelen van de enquête
hebben 400 jongeren antwoord
gegeven. Als het gaat om ‘Uit huis
gaan’ blijkt maar 10% van de jongeren
positief over zijn of haar kans op een
kamer of eigen huis. Een percentage
van 45% geeft aan op dit moment niet
actief te zijn als het gaat om ‘Actief
zijn in dorp en buurt’, deze groep geeft
aan dat wél te willen worden. Een rapportcijfer van maar liefst 7,9 geven de
jongeren over hun buurt en dorp.
Andere rapportcijfers mogen er ook
zijn. ‘Veiligheid’ scoort een 8 en

‘Omgang en contacten’ een 7,9. Het
rapportcijfer als het gaat om vragen
die betrekking hebben op wat er aan
voorzieningen in een dorp is, ligt beduidend lager: een 6,6. De vraag:
‘Hoe gaat de gemeente om met de
mening van de jongeren’ levert een
6,5 op. Als het gaat om meedenken en
meepraten zegt 6% van de jongeren
leden van de dorpsraden aan te spreken als ze vragen hebben.
Van de jongeren die dat nog niet
doen, geeft 17% aan dat ze dit wel
willen gaan doen. Ook komt in de
enquête aan bod wat er uniek is in het
dorp waarin men woont, wat door de
jongeren met een 7,9 wordt beoordeeld. Werken blijken onze jongeren
massaal te doen (83%) en dat doen ze
dan in de meeste gevallen maximaal
12 uur per week (82%).

Insane:
jonge, enthousiaste
hardrockband
Hou je van flinke rock en groovy punk met een klein vleugje metal?
Dan hou je waarschijnlijk ook van Insane! Deze relatief jonge band bestaat
nu anderhalf jaar en speelt covers van onder andere Metallica,
Heideroosjes, Mötorhead en noem maar op!
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Juezz.com in Blok 10
Zaterdag 3 oktober treedt Juezz.com op in Blok 10. Het optreden van
deze Horster blues/funk-band start vanaf 22.30 uur. Juezz.com treedt op
door heel Nederland en staat in november in de halve finale van de
‘Clash of the coverbands’ in de Bosuil in Weert.

Juezz.com in de halve finale van de ‘Clash of the coverbands’
De band zelf heeft de laatste tijd
behoorlijk gesleuteld aan haar repertoire. “We wilden een breder repertoire om onze toeschouwers nog meer
in beweging krijgen,” zegt trombonist
Piet Peters. “Altijd leuk om te zien of
dit ook zo werkt als wij in gedachten
hadden. Laatst speelden we voor een
publiek dat al vanaf het tweede nummer voor het podium stond te dansen.
En als je dan weet dat we meestal drie
sets spelen!”

Het repertoire van Juezz.com bevat
onder andere nummers van James
Brown, Tower of Power en Stevie
Wonder. Maar ook bewerkingen van
Jimi Hendrix, Janis Joplin en Blood
Sweat and Tears komen langs. De
sound is het beste samen te vatten als
gitaarmuziek met een blazerssectie
van drie personen en een zangeres. De
leden van de band hebben een brede
muzikale ervaring, die ze met zichtbaar
plezier in Juezz.com samenbrengen.

ZIN IN EEN UITDAGENDE
WEEKENDBAAN
BIJ ESSO IN HORST?
KIJK OP WWW.VISSERSOLIE.NL

De band bestaat uit twee
gitaristen, een bassist, een zanger
en een drummer, allen afkomstig uit
verschillende plaatsen in Horst aan de
Maas. In januari 2008 is Insane gestart
waarbij ze repeteerden in de kelder
van de gitarist/zanger.
Na een half jaar werd een nieuwe
zanger aangetrokken, Micky, zodat de
toenmalige gitarist - zanger Ben, zich
alleen nog maar op de gitaar hoefde
te focussen. Tot de dag van vandaag
hebben ze veel plezier in het spelen
van muziek en krijgen ze het publiek
telkens weer mee.
De vijf jonge leden hebben al
zeven heuse optredens achter de

boeg, van America tot aan Eindhoven.
Neem gerust een kijkje op hun hyve:
www.insane-rock.hyves.nl. Mail voor
vragen: insane-rock@live.nl.
Volgende optreden:
31 oktober in OJC Merlin in Meerlo.
Line-up:
Ben Spreeuwenberg
Gitaar - 16 jaar - Lottum
Yme Custers
Gitaar - 15 jaar - Lottum
Micky Bouten
Zang - 16 jaar - Sevenum
Robin Thielen
Bass - 15 jaar - Broekhuizenvorst
Patrick Seuren
Drums - 15 jaar - Melderslo

Stationsstraat 90

Horst

bezorger Sevenum
GCH media is op zoek naar een bezorger in
Sevenum voor nieuwsblad Hallo Horst aan de Maas.
Een baan met leuke bijverdiensten.
Arbeidsvoorwaarden
■ Elke donderdag enkele uurtjes beschikbaar
om het nieuwsblad te bezorgen.
Interesse?
Voor meer informatie en om je aan te melden
kijk op www.gchmedia.nl of bel (077) 396 13 53.

Morgen helaas niet uitslapen. Maar ja, nu hebben wij
tenminste alle tijd om rustig het
juiste lokaal te vinden!
Mies&Flo
Het allereerste optreden van Insane in Melderslo, augustus 2008
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Sraar Smits
loopt for LIFE
Op zondag 11 oktober aanstaande is het zover. Om 11.00 uur gaat de
marathon van Eindhoven van start, ruim 42 km door de binnenstad.
Hardlopen, deelnemen aan hele en halve marathons is booming;
ontspanning door inspanning. Veel deelnemers nemen deel met een
bijzondere aanleiding. Sraar Smits uit Sevenum loopt met een wel heel
bijzondere intentie.

Nederlands Kampioen Duathlon

Finn Timmermans (10)
uit Broekhuizenvorst
Het is heel gebruikelijk dat kinderen van 10 jaar oud hun vrije tijd doorbrengen met gamen, tv-kijken, ravotten
en kattenkwaad uithalen. Best wel logisch want de tijd dat deze jongeren echt ‘aan de bak moeten’ komt snel
dichterbij. Maar Finn Timmermans (10) heeft andere ambities dan de meesten van zijn leeftijdgenootjes, hij leeft
voor de sport.
Finn Timmermans zit op basisschool De Schakel in Broekhuizenvorst
en heeft het er prima naar zijn zin.
Zijn rapporten worden elk jaar beter
en hij vindt De Schakel een fijne
school.

“Ik train inderdaad
veel, maar dat vind
ik juist leuk”

Halverwege 2006 werd bij hem
kanker geconstateerd, de levensverwachting werd op twee jaar geschat. Het is nu 2009 en Sraar traint
intensief voor de marathon.
”Nu zijn we drie jaar verder en
het gaat nog steeds goed. Als ik dan
rondom me zie, hoe slecht het soms
af kan lopen en hoe kort de tijd soms
is die mensen nog krijgen, dan komt
bij mij een gevoel van dankbaarheid
naar boven. Dan ga je erg nadenken”, schrijft Sraar op zijn website.
Sporten was en is zijn hobby; zo
ontstond bij hem het idee om een
marathon te gaan lopen als sponsorloop. Sraar heeft twee doelen voor
ogen. Hij wil laten zien dat het leven
niet afgelopen hoeft te zijn als er
kanker geconstateerd wordt.
Je kunt vechten voor een langere tijd.
Sport kan daarbij een middel zijn.
Als tweede wil Sraar geld inzamelen
voor het Koningin Wilhelmina Fonds,
het KWF. Voor het ontwikkelen van
nieuwe medicijnen is geld nodig.
Kanker blijkt ook steeds beter te
genezen.
Wie met Sraar spreekt raakt
onder de indruk van zijn hartstocht voor het leven, hij is een en
al optimisme. Om zich goed voor
te bereiden volgt hij een intensief

het Maashotel

trainingsschema. Meestal gaat het
om 12 weken dagelijks trainen,
afgewisseld met een enkele rustdag.
Sraar volgt echter een schema van
18 weken. Hij traint al vanaf het
begin samen met Petra van Rens en
Annemie Hendrix; alle drie zijn ze
lid van de Peelrunners. Ze zullen ook
samen lopen in Eindhoven en samen
de eindstreep halen. Chris Beurskens
van het Loopcentrum in Horst draagt
bij als coach. ”De trainingen samen
verlopen geweldig, het schema staat
op de site van de peelrunners”, zegt
Sraar. Hij is onlangs de trotse opa
geworden van zijn tweede kleinkind
- Esmee - een extra stimulans om er
voor te gaan.
De actie verloopt prima. Slagerij
Ferry Janssen in Sevenum draagt bij
met een braadworstenactie, deelnemers aan de Interchaletloop op
Tweede Kerstdag betalen iets extra`s,
dat verdubbeld wordt.
Maar er kan nog veel meer.
Er is een site met de uitgebreide
beschrijving van de actie en de
huidige sponsoren en begunstigers.
Deze kan nog veel langer, draagt u
ook bij? Over de beoogde eindtijd op
zondag 11 oktober wil Sraar zich niet
uitlaten. We wensen hem veel succes
en goeds. Zie ook www.sraarforlife.nl

Cuisine de la Meuse

Veerweg 9-11, 5872 AE Broekhuizen
T +31(0)77 463 21 14, info@hetmaashotel,
www.hetmaashotel.nl

ѻLɜȨȬȵɨɄȵȝȐȽȨȐɜȐȽѼ
H et M a a s h ot e l is het g e he l e ja ar g eo pe n d.
Com fo rta b e l s l ape n . We g d rom e n a an d e Ma a s .
Cu l i na i r g e n iet e n . Ve rg ad e re n in st ijl .

hij alles mag eten: “Ik eet alles, vis,
spruitjes, prei. Alleen twee dagen
voor een wedstrijd, eet ik pasta. Na
het trainen meteen een sportreep en
thuis een lekker toetje. Ik ben dus niet
op een of ander sportdieet hoor.”
Nee, met Finn zit het wel goed,
hij lust alles, leert prima op school en
heeft veel vriendjes. Maar bovenal:
hij sport graag. “Ik doe eigenlijk aan

meerdere sporten. Als je bijvoorbeeld
goed bent in zwemmen, betekent
dat nog niet dat je wint, je moet ook
nog fietsen en rennen. Daarom is het
zo spannend. We hebben een leuke
groep, ik maak af en toe een praatje
en sport dan weer verder.”
Finn Timmermans, een jong
sporttalentje uit Broekhuizenvorst.
We zullen nog veel van hem horen.

Het manneke is niet vaak op het
schoolplein te vinden, want hij heeft
een druk trainingsschema voor de
sport die hij graag beoefend; duathlon
en triathlon.
Finn: “Ik train inderdaad veel, maar
dat vind ik juist leuk. Op maandag
zwem ik een uurtje bij HZPC in Horst
en op dinsdag een uur in Venray. Als
het mooi weer is fiets ik heen en terug
vanuit Broekhuizenvorst. ‘s Woensdags
loop ik met pap ongeveer vier km en
donderdags ren ik twee uur op de atletiekbaan in Venray. Op vrijdag zwem ik
weer in Horst.”
Finn geeft aan dat hij graag sport
omdat zijn vader dat ook doet en hij
vindt het superleuk. Samen trainen is
volgens hem keigezellig en ook leuker
dan voetballen omdat het resultaat bij
triathlon en duathlon afhangt van zijn
eigen inzet. ”Ik heb veel vrienden in
mijn jeugdgroep, want we trainen met
elkaar, gaan samen naar de wedstrijden en moedigen elkaar aan. En soms
ga ik ook bij hun spelen,” vertelt het
jeugdige sporttalent. Of hij ook grote
voorbeelden heeft? “Natuurlijk heb ik
die. Michael Phelps, Chris McCormack,
Fabian Cancellara en Stan Gorree zijn
sporters waar ik best tegenop kijk,
topsporters zijn dat en ik wil ook een
topsporter worden.”
Finn denkt er niet over om te
stoppen met sporten want hij vindt
het veel te leuk. Als ik hem vraag of

America de snelste
in het kaderschuuve
Afgelopen zaterdag en zondag
vond de Kaderschouw plaats op het
terrein rond evenemententerrein de
Kasteelse Bossen in Horst. Onderdeel
van de diverse activiteiten was het
kaderschuuve door kaderleden van
Jong Nederland, afdeling Limburg.
Zestien teams hadden zich ingeschreven om met zelfgemaakte objecten
vanaf een schans naar beneden te
glijden en de bel te luiden die enkele
meters van de schans boven het water
hing. De meest snelle afdaling werd
gerealiseerd door een kaderlid van
Jong Nederland, afdeling America.
In 3.2 seconden wist de deelneemster
de rapste tijd neer te zetten.

Deze Americaanse trok aan de bel na 3.2 seconden
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Jeugdtoneelvereniging Paljas
zoekt regisseur

verenigingen 21

Grubbenvorster
Liedjes Konkoers 2009
Op zaterdag 26 september vond het Grubbenvorster Liedjes Konkoers voor de 26ste keer plaats. Op zoek naar
het geheim achter dit opmerkelijke evenement ben ik op bezoek in Grubbenvorst tijdens de laatste van de twee
repetitieavonden. Ik spreek met Lucien de Wit, Twan Relouw en Hans van den Brandt.

Het kan soms vreemd lopen. Na een dipje in het ledenaantal vorig
jaar, heeft Paljas voor het komende toneelseizoen gezorgd voor veel
nieuwe toneelspelers. Maar nu komt de vereniging onverwacht een
regisseur te kort en is dus naarstig op zoek naar een nieuwe regisseur.
Al meer dan 15 jaar geeft Paljas
de jeugd in de leeftijd van 8 tot
18 jaar de gelegenheid om op het
podium in de rol te kruipen van een
ander, oftewel mooie toneelstukken
op te voeren.
Zoals echter bij vele verenigingen
schommelen de ledenaantallen nog
wel eens, maar na een ’dipje’ vorig
jaar, mocht men voor het seizoen
2009/2010 weer aan de slag met
ongeveer 25 leden.
Dit betekent dat er twee groepen
gevormd kunnen worden die onder
aanvoering van een regisseur of

regisseuse met een ’nieuw stuk’ aan
de slag gaan.
Echter, Paljas heeft komend
seizoen slechts één regisseuse tot
haar beschikking: Miranda Haegens.
Zij zet zich al een aantal jaren in
voor de jeugdtoneelvereniging maar
kan in haar eentje geen twee groepen leiden. Dus is de toneelvereniging naarstig op zoek naar iemand
die graag met jeugdigen werkt en
enige interesse heeft in toneel.
Ervaring is niet echt noodzakelijk
maar zou Paljas wel goed uitkomen.
Interesse? Bel 077 398 17 87.

Cursus EHBO Rode Kruis
Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Horst aan de Maas en
Sevenum, start dit najaar bij voldoende deelname een EHBO
cursus. De lessen voor deze cursus worden gegeven in het Rode
Kruisgebouw aan de Loevestraat te Horst.
De cursus bestaat uit 12 lessen, op donderdagavond van 20.00
tot 22.00 uur. Er wordt les gegeven volgens de allernieuwste druk
van het Oranje-Kruisboekje. Naast alle grondbeginselen van EHBO
wordt ook les gegeven in reanimatie, het stelpen van ernstige
bloedingen en het omgaan met slachtoffers. Het bedienen van een
Automatische Externe Defibrillator (AED) maakt ook onderdeel uit de
cursus. Aan het eind van de cursus wordt een examen afgenomen.
De geslaagden kunnen een officieel erkend diploma Eerste Hulp
tegemoet zien. Meer informatie: Riny Janssen, 077 398 41 33.

Gezamenlijke repetitie
“We zijn gestart in 1983”, vertelt
Hans van den Brandt, die in dat jaar
het initiatief heeft genomen om dit
evenement te starten. “Er werden
geen carnavalsliedjes gemaakt en
gezongen, daarom ben ik er maar
mee begonnen. Ik heb 22 jaar de kar
getrokken en daarna het stokje overgedragen.” Hij schrijft nog wel liedjes,
zingt mee en stelt ruimte ter beschikking om te repeteren.
Het is een drukte van jewelste in
de repetitieruimte. “Er doen dit jaar 12
artiesten mee met 13 liedjes”, vertelt
Lucien de Wit, PR man van het liedjesevenent. Het gesprek krijgt buiten
een vervolg, omdat we elkaar binnen
niet meer kunnen verstaan. “Leuk om
te zien dat er ook twee liedjes worden
gebracht door jeugdige artiesten.
Het maken en zingen van carnavalsliedjes wordt al gestimuleerd op de

Oprichting wijkcomité na burendag?
Wellicht heeft de burendag in de wijk de Risselt in Horst ertoe bijgedragen dat er een wijkcomité komt. De wijk
zit daar verlegen om en heeft de burendag aangegrepen om de behoefte onder de buurtbewoners te peilen.

basisschool”, aldus de Wit. “Er is een
jeugdzittingsmiddag op school waar de
talenten zich al aandienen.”

“Het succes is te
danken aan de laagdrempeligheid van
het gebeuren”
Het evenement wordt georganiseerd door de Plaggenhouwers,
de Gekke Maandagvereniging van
Grubbenvorst. “Het succes is te danken
aan de laagdrempeligheid van het
gebeuren”, aldus Twan Relouw.
“Iedereen die een beetje kan zingen
kan meedoen”. Van den Brandt vult
aan: “We hebben hier professionele
muzikanten, die van ieder aangeleverd stukje een prachtig meezingliedje maken”. De beste vier krijgen
een professionele platenopname
aangeboden. Hierdoor krijgen de
liedjes tijdens carnaval veel aandacht
in de regio.
De goede resultaten van ’De
Toddezek’, die twee jaar op rij het LVK
wonnen, zorgen natuurlijk voor extra

belangstelling voor Grubbenvorst.
”Het zorgt ook voor hoge verwachtingen. We gaan in ieder geval voor een
finaleplek“, vertelt Relouw.
Opmerkelijk is de hulp die alle
deelnemers elkaar geven tijdens de
repetitie. De repetitie is één groot
feest. “Dit zijn de vitaminen die
inspireren” aldus van den Brandt. Het
doel, de liedjesavond, is belangrijk.
Maar zoals zo vaak, is de weg er naar
toe het allerleukst. Dit geldt zeker in
Grubbenvorst waar deze avond doorgaat tot in de late uurtjes.
Het Grubbenvorster Liedjes
Konkoers vond plaats op zaterdag
26 september. Bij de Jeugd is het
liedje ’Ketjesbal’ gezongen door Luc
en Mayke Verschueren op de eerste
plaats geëindigd. Het LKG 2009 is
gewonnen door ’De Toddezek’ met het
lied ’ut is toch wat’. De top vier wordt
aangevuld met op twee: ’Johnny met
ziene opblaosponny’ vertolkt door het
’Ald Prinse Convent’. Op drie: ’Heej
Dich’ door ’Tanja en Jeanine’ en op vier
is geëindigd: ’De Pin’ gezongen door
’Rauw’. Deze beste 4 worden ingezonden naar het Limburgs Vastenaovend
Liedjes konkoer.

Muziekvereniging St. Hubertus Hegelsom
gaat unieke samenwerking aan met Chantilly Lace

Uit je bol met een swingend
avondje Rock & Roll
Wie eens iets unieks wil beleven
komt zaterdag 3 oktober aan z’n trekken in ’t Gasthoes te Horst. Er vindt dan
een bijzondere muzikale samenwerking plaats tussen Muziekvereniging
St. Hubertus uit Hegelsom en Rock &
Roll band Chantilly Lace uit Horst.

”Let the good
times roll”

Grote opkomst burendag in de Risselt
Ruim een jaar geleden is het
allemaal begonnen in de Risselt in
Horst. Er werd een pingpongtafel
gekocht van het geld van het
Oranjefonds.
De pingpongtafel wilde men
plaatsen op de van Blitterswijckstraat,
in het zicht van woningen. Dit
plan werd door de gemeente niet

goedgekeurd. Na een gesprek met
wethouder Marcella Dings kreeg de
buurt de vraag om het speeltuintje
aan de van Blitterswijckstraat/van
Bronckhorststraat op te pimpen.
Makkelijker gezegd dan gedaan,
wie gaat dit doen? Wie gaat dit
regelen en waar kan men naar toe
met vragen? Een wijkcomité zou

handig zijn geweest om de weg naar
bepaalde instanties beter te laten
verlopen, maar dit comité ontbrak in
de Risselt.
Tijdens de burendag van zaterdag
jongstleden hebben zich diverse
mensen opgegeven. Zij nemen graag
deel aan een op te richten wijkcomité.

De avond draagt als thema ‘Let
the good times roll’ en staat garant
voor een swingend avondje uit
voor alle leeftijden. De avond wordt
gevuld met allerlei voorbijvliegende
rock ’n roll klassiekers met nummers
van Jerry Lee Lewis, Roy Orbison,
Glenn Miller, Ray Charles, The Blues

Brothers enzovoorts.
De band Chantilly Lace weet
als geen ander de voetjes van de
vloer te krijgen met hun opzwepende muziek. De samenwerking
met Muziekvereniging St. Hubertus
Hegelsom is dan ook speciaal.
De nieuwe Horster acapella groep
Quintella zal eveneens optreden.
Deze groep bestaat uit vijf zangers en
zangeressen en is actief in vele
muziekstijlen. Elvis-imitator Fred
Coppus draagt ook z’n steentje bij
en zal op het podium verschijnen.
DJ Leon Brouwers zal gedurende de
hele avond lekker rock & roll platen
draaien. Aanvang: 20.30 uur
(zaal open 19.30 uur)
www.letthegoodtimesroll.nl
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Wat is religie?
De vraag wat is religie, is niet
gemakkelijk te beantwoorden.
Dat komt voornamelijk doordat de
betekenis van religie in nauw
verband staat met de context van
het leven.
Als je uitdrukkelijk stil staat bij
wat er om je heen gebeurt, blijkt
dat er op alle mogelijke manieren
sprake is van een wisselwerking
tussen jou en andere mensen, een

wisselwerking van ervaringen. Zonder
die ervaringen weten we niet precies
wat mens-zijn inhoudt; mensen
denken en handelen onder invloed
van anderen.
Religie bestaat uit een besef
dat zich via ervaring aan een mens
opdringt. Dit besef is volgens
H.M. Kuitert (2000) het beste
te omschrijven als een totaal
afhankelijkheidsgevoel waarin het

samenspel van ’binnen-en-buiten’
van belang is. Van binnenuit gezien
gaat het namelijk om een gevoel.
Maar dat gevoel zou er niet zijn als er
geen omgeving was die tot dat gevoel
inspireerde.
Religie vormt daarmee het
raamwerk waarbinnen iemands
levensverhaal als geheel, en de
elementen uit het levensverhaal
afzonderlijk, begrijpelijk worden

en/of betekenis krijgt. Religie biedt
mensen een kader, een structuur
waardoor verbanden aangebracht
kunnen worden, en oorzakelijkheden
worden opgemerkt. Religie biedt
verbondenheid met eigen belangen
en behoeften en verbondenheid met
de ander. Kortom: religie is, in de
breedste zin van het woord, een kijk
op het leven.
Bijdrage van Noortje Dijks

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

Kerkdiensten
Parochie
Horst (Lambertus)
Horst (Norbertus)
Melderslo
Hegelsom
Meterik
Broekhuizen
Broekhuizenvorst
Sevenum
Kronenberg
Evertsoord
Tienray
Meerlo
Swolgen
Lottum
Grubbenvorst

zaterdag
3 oktober
dienst
Heilige mis

zondag
4 oktober
tijd
dienst
18.00 Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis

19.00
17.30
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

19.15
18.00 Heilige mis
19.15

Heilige mis

18.00

Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
19.00 Heilige mis

TE
maandag
5 oktober
tijd
dienst
tijd
10.30 Heilige mis 18.30

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
6 oktober
7 oktober
8 oktober
9 oktober
dienst
tijd
dienst
tijd
dienst
tijd
dienst
tijd
Aanbidding 18.00 Heilige mis 18.30 Heilige mis 18.30 Heilige mis 17.45
Heilige mis 18.30
Heilige mis 18.30
Heilige mis 08.30
Rozenkrans 17.45

Vrijstaande woning (2000/2001) met
inpandige garage en grote tuin

09.30
09.00
10.00
09.30 Rozenkrans 18.30 Rozenkrans 18.30

Rozenkrans 18.30 Heilige mis

Heilige mis
09.00
10.30
10.00
10.00

Gelegen aan rustig woonerf, op loopafstand
van winkel en school.
Met ruim aangebouwde serre. Geheel voorzien van kunstof kozijnen met rolluiken.
Grote woonkamer, keuken, berging, wc en
hal geheel voorzien van tegels met vloerverwarming. 1e verd. 3 grote slaapkamers,
badkamer en een grote (was)ruimte die voor
diverse doeleinde geschikt kan zijn.
Op de 2e verd grote zolder.
Perceelopp. 500m2

18.30

19.00
Heilige mis

Heilige mis

OP Melderslo
O
K

9.00

19.00

Vraagprijs  390.000,Fam Willemsen, Casselehof 13
5962 CD Melderslo, Tel 077 398 62 05
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Restaurant Aan Tafel - Venrayseweg 93 - 6961 AE Horst - telefoon 077 397 17 88 - fax 077 398 08 11 - www.restaurant-aantafel.nl
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Huisarts en apotheek
America

Lottum-Broekhuizen

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 vrij 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Buiten de gebruikelijke tijden kunt u
voor spoedgevallen op recept terecht
bij een centrale dienstapotheek
T 0478 58 48 77

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

Grubbenvorst

Apotheek Lottum
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 16 75
W www.lottum-broekhuizen.praktijkinfo.nl
ma t/m vrij 08.30-12.00 uur
en 16.30-17.00 uur

Huisartsenpraktijk Grubbenvorst
Kloosterstraat 13 Grubbenvorst
T 077 366 12 70
Spoedlijn: 06 30 33 15 70
ma t/m vrij 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
Openingstijden:
ma t/m vrij 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
Openingstijden:
ma t/m vrij 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 vrij 08.00 - 17.00 uur
Apotheek Maasdorpen
Beatrixstraat 1a Meerlo
T 0478 53 00 80
W www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vrij 08.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Sevenum

Huisartsenpraktijk de Groen
Americaanseweg 35 Horst
T 077 398 23 33
W www.dokterdegroen.nl
Spreekuur: op afspraak elke ochtend
van 08.00 - 12.00 uur

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

Huisartsenpraktijk
M.J. Duives en L.H.R. Majoor
Westsingel 100 Horst
T 077 398 50 42
W www.zorghoes.nl
Spreekuur: op afspraak,
bel tussen 08.00 - 12.00 uur

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
Spreekuur:
ma t/m vrij 08.00 - 12.20 uur

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vrij 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 vrij 08.00 - 08.30 uur
di en do 16.30 – 17.00 uur
Normaal spreekuur:
ma, wo en vrij 08.30 uur – tot einde
Normaal spreekuur:
di en do 08.00 uur - tot einde

Apotheek Sevenum
Molenveldweg 5 Sevenum
T 077 467 31 79
W www.apotheeksevenum.nl
Openingstijden:
ma t/m vrij 08.30 – 17.30 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur
zondag 11.00 – 12.00 uur
feestdagen 11.00 – 12.00 uur

Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900-8844

Huisartsenpost
Huisartsenpost Venlo
Hagerhofweg 2 5912 PN Venlo
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
Openingstijden:
ma t/m vrij 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vrij 17.00 t/m ma 08.00 uur,
za, zo en feest 08.00 – 08.00 uur

Huisartsenpost Venray
Leunseweg 20 5809 AA Leunen
T 0900 88 18
W www.cohesie.org
Openingstijden:
ma t/m vrij 17.00 – 08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vrij 17.00 t/m ma 08.00 uur,
za, zo en feest 08.00 – 08.00 uur

AGENDA

Korverstraat 21 te Horst
Riant vrijstaand woonhuis met luxe aanbouw/serre en
ruime beschutte tuin op het zuiden.

voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl

Venlo
Occasioshow
Datum: vr 2, za 3 en zo 4 oktober
Aanvang: vr 09.00-20.00 uur
za 09.00–17.00 uur
zo 10.00–17.00 uur
Organisatie: Gezamenlijke
autodealers
Locatie: Celsiusweg 4-5 Venlo

r
10 oktobeIS
U
H
N
OPE.00 - 14.00 uur
van 11

De woning ligt in de wijk “Berkelsbroek”
met veelal vrijstaande woningen, traditioneel en gebruikmaking van degelijke
materialen, gebouwd. De indeling is
doordacht en het huis is zeer ruim van
opzet en perfect onderhouden. Op de
begane grond bevindt zich de hal,
woonkamer in L-vorm voorzien van een
tegelvloer met vloerverwarming en een
serre/tuinkamer. De leefkeuken heeft een
hoekopstelling met inbouwapparatuur,
bijkeuken en een aanpandige garage
met carport. Via de trap in de hal komt
men op de overloop waar zich 3 ruime,
zonnige slaapkamers en een recent gebouwde moderne
badkamer met o.m. ligbad, douche, extra brede wastafel
en designradiator bevinden. Met een vaste trap bereik
je de 2e verdieping met een zeer ruime 4e slaapkamer
en een mogelijkheid voor een 5e slaapkamer. Diverse
vaste opbergkasten aanwezig. Kortom een royale,
praktisch ingedeelde, woning met de nodige luxe waar u
niets meer aan hoeft te doen.
Vraagprijs:  398.000,00 k.k.

Horst
Knalluh beek de Lange
Datum: vr 2 oktober
Aanvang: 22.00 uur
Organisatie: Café De Lange
Locatie: Café de Lange Horst

America
optreden band (met Passi
voor Rowwen Heze)
Datum: za 3 oktober
Aanvang: 21.30 uur
Organisatie: Station America
Locatie: Café ‘t Paradijs

Horst
Let the good times roll
Datum: za 3 oktober
Aanvang: 20.30 uur
Organisatie: St. Hubertus
Hegelsom en Chantilly Lace
Locatie: ’t Gasthoes

Horst
Kroegentocht Meriko
Datum: za 3 oktober
Aanvang:
’s middags centrum Horst
’s avonds Meterik
Organisatie: Meriko
Locatie: Horst en Meterik

Horst
Optreden Juezz.com
Datum: za 3 oktober
Aanvang: 22.00 uur
Organisatie: Blok 10
Locatie: Blok 10 Horst

Meerlo
Rommelmarkt
Datum: zo 4 oktober
Aanvang: 11.00 – 17.00 uur
Organisatie: De Vöskes Meerlo
Locatie: Zaal ’t Brugeind Meerlo

Sevenum
Tweede hands kinderkleding en
speelgoedbeurs
Datum: zo 4 oktober
Aanvang: 11.00-13.00 uur
Organisatie: MaMaLoe
Locatie: De Schatberg Sevenum

Lottum
Limburgse Molendag
Datum: zo 4 oktober
Aanvang: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Limburgse
Molenstichting
Locatie: Lottumse Molen
Houthuizerweg

Sevenum
Concert Beoga
Datum: zo 4 oktober
Aanvang: 16.00 uur
Organisatie: De Fookhook
Locatie: De Fookhook Sevenum

Schutroedeplein 2, 5961 BX Horst
Tel. (077) 398 75 76 Fax (077) 398 53 41
E-mail info@groen-goed.nl www.groen-goed.nl

www.hallohorstaandemaas.nl
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VRIJDAG 2 OKTOBER

ZATERDAG 3 OKTOBER

ZONDAG 4 OKTOBER

9.00 - 20.00 uur

9.00 - 17.00 uur

10.00 - 17.00 uur

DROOMOCCASIONSHOW
Jong & Onweerstaanbaar
 Ruim 250 occasions van 6 topmerken bij elkaar op de Celsiusweg 4 en 5 in Venlo
 Grote selectie jong gebruikte personen,- en bedrijfsauto's
 Maak gebruik van de extra slooppremie, vraag naar de mogelijkheden
 Financiering tegen gunstige tarieven mogelijk
 Set winterwielen 50% korting tijdens de show bij aankoop van een occasion
VW Polo 1.4 Optive, 2008

Peugeot 407 SW 1.8 16V, 2005

Audi A3 2.0 TDI Ambition, 2007

Ford Galaxy Ghia 2.0 16V, 2009

Shadow blauw, airco, elektrische ramen
voor, elektrische buitenspiegels 11.885 km

Grijsmetallic, climate control, LM velgen,
panoramadak, cruise control 56.508 km

Avuszilver, geregelde airco, cruise control,
lederen bekleding, LM velgen 17.720 km

Hypnotic silver , X-Pack, panoramadak,
businesspack, privacy glass 12 km

Nieuwprijs

 18.000,-

Nieuwprijs

 32.000,-

Nieuwprijs

 43.000,-

Nieuwprijs

 45.456,-

Deze auto

 13.550,-

Deze auto

 14.949,-

Deze auto

 25.950,-

Deze auto

 37.950,-

Peugeot 206 CC 2.0 16V, 2002
Blauwmetallic, leer, climate control, LM velgen,
radio-cd speler, 75.071 km
Nieuwprijs € 30.000,Deze auto € 9.950,-

Skoda Octavia 1.6 Combi ambiente, 2006
Cappuccino Beige, airco, cruise control, elektr.
ramen voor, elektr. buitenspiegels, 53.000 km
Nieuwprijs € 25.000,Deze auto € 15.950,-

Audi A4 Avant 1.9 TDI Pro Line Business, 2006
Zeezilver, geregelde airco, cruise control, getint glas,
LM velgen, mistlampen, navigatie, 46.054 km
Nieuwprijs € 41.500,Deze auto € 24.950,-

VW Fox 1.2, 2009
Reflex zilver, ABS, bumpers in carrosseriekleur,
getint glas, metallic lak, 16.739 km
Nieuwprijs € 12.000,Deze auto € 9.550,-

SEAT Altea 2.0 FSI Sport-Up, 2006
Luna grijs, geregelde airco, cruise control, LM
velgen 17”, mistlampen, sportstoelen, 43.000 km
Nieuwprijs € 30.500,Deze auto € 16.950,-

Ford Focus Titanium 2.0 Wagon, 2008
Morello, businesspack, alu dakrails, X-pack, xenon,
automaat, navigatie, bluetooth , 20.000 km
Nieuwprijs € 37.975,Deze auto € 26.950,-

Peugeot 107 5-drs 1.0 12V XS, 2008
Grijsmetallic, airco, radio-cd speler, vier airbags,
elektrische ramen, centrale vergrendeling,14.353 km
Nieuwprijs € 12.500,Deze auto € 10.450,-

VW Golf 1.6 FSI Trendline Executive, 2008
Black magic pareleffect, airco, telefoon
voorbereiding, LM velgen, navigatie, 26.567 km
Nieuwprijs € 24.500,Deze auto € 20.950,-

Ford S-Max 2.5 220 pk, 2006
Panther black, grootbeeld navigatie, 18" LM
velgen, climate seats, x-pack, 15.800 km
Nieuwprijs € 50.400,Deze auto € 34.500,-

Ford Fiesta ST 2.0 150 pk, 2007
Panther black , half leder sport stoelen, airco,
LM velgen, radio/cd, donker getint glas, 21.000 km
Nieuwprijs € 22.410,Deze auto € 15.950,-

VW Passat 2.0 FSI Comfortline Business, 2007
United grey, airco, 17" LM velgen, CD-wisselaar,
Parc distance controle, navigatie, 71.938 km
Nieuwprijs € 36.500,Deze auto € 24.950,-

Peugeot 407 Coupé 2.7 V6 HDiF Féline, 2007
Grijsmetallic, leer, navigatie, JBL, LM velgen,
elektrische stoelen, parkeerhulp, xenon, 47.200 km
Nieuwprijs € 63.000,Deze auto € 37.499,-

Dit is slechts een greep
uit het aanbod. Kom dit
weekend kijken, voelen,
proeven!

Ruim 250 jong gebruikte personen- en bedrijfsauto's in topconditie voor een messcherpe prijs!

L. van den Hombergh | Ford
Celsiusweg 4 Venlo
Tel. 077 - 324 43 10
www.lvandenhombergh.nl

Maaspoort Venlo | Peugeot
Celsiusweg 4 Venlo
Tel. 077 - 324 43 30
www.maaspoort.peugeot.nl

AutoArena | Volkswagen - Audi - Skoda - SEAT
Celsiusweg 5 Venlo
Tel. 077 - 320 30 40
www.autoarena.nl

