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Toverland
heeft grote ambities
De investering van 10 miljoen euro geeft de hoge
ambitie van Toverland in Sevenum aan. Het aantal
gasten in 2009 zal uitkomen op 525.000 personen.
Door de geplande uitbreiding zal het aantal bezoekers
moeten groeien naar meer dan 600.000.

Aan het woord is Caroline Maessen,
directeur Toverland: “2009 is tot nu toe
een grillig jaar. Het gaat niet slecht,
maar er is dit jaar tot op heden geen
groei gerealiseerd. We gaan dat in het

laatste deel van het jaar zeker ombuigen. In september zagen we al een
verbetering, die we door willen zetten
door proactief te handelen.
Op dit moment ontvangen we gasten

Voorzitter Directieteam Rabobank
Maashorst neemt afscheid
Per 1 november 2009 is de heer Jacques van der Linden (57),
voorzitter van het directieteam bij Rabobank Maashorst, benoemd tot
Algemeen Directeur van de nieuw te vormen Rabobank Westelijke
Mijnstreek. De drie huidige Rabobanken Sittard-Geleen, Stein en Beek en
Swentibold gaan vanaf 1 november 2009 samen verder onder de naam
Rabobank Westelijke Mijnstreek.
Rabobank Maashorst is al
gestart met de procedure voor de
opvolging van de functie Voorzitter
Directieteam. De bank streeft ernaar
om de nieuwe voorzitter zo spoedig
mogelijk te benoemen. Jacques van
der Linden, woonachtig in Nederweert, startte op 1 september 2005
bij Rabobank Maashorst. Van der
Linden: “Ik heb gedurende deze
periode met veel plezier in deze
regio gewerkt en veel mensen leren
kennen. Wat dat betreft, vind ik het
jammer om weg te gaan. Anderzijds
ben ik heel blij met deze nieuwe uit-

daging in de Westelijke Mijnstreek. Ik
haal veel voldoening en plezier uit het
samenbrengen van diverse partijen en
daarom zie ik deze functie binnen deze
nieuw te vormen bank als een mooie
vervolgstap in mijn carrière.
De bank die na de fusie ontstaat,
heeft een balanstotaal van circa 2,5
miljard euro en heeft 350 medewerkers.” Voorlopig worden de taken van
de heer Van der Linden binnen Rabobank Maashorst overgenomen door
Rob Knoops (Directeur Commercie)
en Bart Janssen (Directeur Bedrijfsmanagement).

uit de omgeving met een omtrek van
ongeveer 100 km. Door de geplande
investering zullen we het gebied
vergroten naar 150 km”.
Op de vraag hoe Toverland
zich onderscheidt ten opzichte van
de andere parken in dit gebied,
antwoordt Maessen: “Ieder park heeft
zijn eigen identiteit. Onze focus ligt
op de prachtige omgeving van de
Peel en zijn natuur.
We integreren alle buitenactiviteiten in die natuurlijke omgeving. Een deel van de investeringen
gaan we gebruiken voor activiteiten
voor senioren. Hierdoor komt er een
goede balans tussen jong en oud.”

”Onze focus ligt
op de prachtige
omgeving van de
Peel en zijn natuur”

Jacques van der Linden wordt
directeur van de Rabobank Westelijke Mijnstreek

Toverland ontwikkelt zich. Op
dit moment werken er 65 vaste
medewerkers en 300 oproepkrachten.
Maessen vertelt: “We zijn uitgegroeid
van een overdekt attractiepark naar
een park met veel beleving en sfeer.
Uitgangspunten voor de verdere groei
zijn “natuurlijk, avontuurlijk en stoer”,
beëindigt een enthousiaste Caroline
Maessen het gesprek.
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Open dag basisschool
Hakuna Matata
Basisschool Hakuna Matata te Horst, houdt zondag 11 oktober open dag
van 11.00 tot 14.00 uur. Hakuna Matata is een school voor ‘levensecht
leren’. Levensecht leren houdt in dat kinderen van verschillende leeftijden
in één groep functioneren en van elkaar en de begeleiders/leerkrachten
leren.
Kinderen leren zeer snel, omdat
ze er zelf voor kiezen. ’Bewust’ is het
sleutelwoord van de school. De onderwijsinstelling blijft in ontwikkeling: bij
Hakuna Mutata is plek voor nieuwe
bestuursleden.
De school is op zoek naar mensen
die het een uitdaging vinden om een
school te begeleiden en verder te

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

laten groeien, op organisatorisch en
persoonlijk vlak.

”Kinderen leren zeer
snel, omdat ze er zelf
voor kiezen”
Hakuna Matata is ontstaan vanuit
het idee dat kinderen hun eigen
leerweg kunnen vormgeven, mits er
een ondersteunende omgeving is waar
aandacht is voor wat ze nodig hebben.
Na te zijn begonnen als particuliere school in 2007, is de onderwijsinstelling in aanmerking gekomen
voor bekostiging door de overheid.
Door deze ontwikkeling zijn kon men
zich gaan richten op het concept
van levensecht leren. Zie ook: www.
hakuna-matata-school.nl

Zonnebloem zoekt
vrijwilligers
Dit jaar viert de Zonnebloem haar 60-jarig jubileum. De Zonnebloem draait haar activiteiten met een klein
aantal beroepskrachten en met maar liefs 40.000 vrijwilligers. De bijdragen van 620.000 donateurs maken het
werk mogelijk. Er zijn dan ook maar liefst 1.244 plaatselijk afdelingen, gebundeld in regio`s en deze weer in
provincies. De schepen van de Zonnebloem zijn zeer bekend.
De Zonnebloem zet zich in voor
het welzijn van mensen met een
fysieke beperking, om sociaal isolement te voorkomen. Ze gaat daarvoor op huisbezoek en organiseert
excursies. Daarnaast worden aangepaste vakanties georganiseerd. De
Zonnebloem is steeds op zoek naar

nieuwe vrijwilligers. Daarom zendt
de KRO op woensdag 14 oktober aanstaande om 21.15 uur op Nederland 1
het programma ’Let the sun shine‘ uit.
Ook de betekenis van de Zonnebloem
voor zieken en gehandicapten komt
aan de orde. De presentatie is in handen van Anita Witzier, Danny de Munk

en Ajouad El Miloudi. Het programma
wordt herhaald op zaterdag 7
november om 15.00 uur op dezelfde
zender. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met Grad Arts,
secretaris regio Zonnebloem Peel en
Maas, telefoon 077 4671341. Zie ook
www.zonnebloem.nl.

Rapport Universiteit Wageningen over politieke besluitvorming LOG Witveldweg

Voor- en tegenstanders
blijven reageren
vanuit eigen belevingswereld
De leerstoelgroep Bestuurskunde van de Wageningen Universiteit heeft in opdracht van de gemeente Horst aan
de Maas een onderzoek ingesteld naar de politieke besluitvorming tot nu toe inzake het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) aan de Witveldweg in Grubbenvorst. Maandagavond werd het rapport aan de pers toegelicht.
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De conclusies van de leerstoelgroep
Bestuurkunde Wageningen Universiteit over de politieke besluitvorming
zijn in een rapport samengevat. Men
spreekt in het rapport van een ‘duivels
dilemma’: nationale voordelen en
lokale nadelen. Lokale bestuurders
wordt gevraagd het nationale beleid uit
te voeren, maar zij worden geconfronteerd met lokaal protest. Een dilemma
dat het gemeentelijke niveau overstijgt,
vergt meer aandacht van andere overheden. Voor- en tegenstanders neigden
volgens het rapport naar bevestiging
van eigen overtuigingen en sloten zo
andere zienswijzen uit. Het gevolg was
dat niemand zich erkend voelde in wat
er voor hem of haar er echt toe deed.
Men bleef reageren vanuit ieders eigen
belevingswereld.
Burgers waren weliswaar in een
vroeg stadium uitgenodigd voor een
algemene informatieavond, maar de
betrokkenheid en het protest groeide
pas toen de plannen concreet werden.
Op dat moment waren de plannen al
vergevorderd en was de ruimte voor
reflectie beperkt. Het verstrekken van
meer informatie leidt volgens het
onderzoek weer tot meer wantrouwen.
Het rapport spreekt van ‘een spiraal
van wantrouwen’.
Ook de media hebben een belangrijke rol gespeeld, waarbij berichtgeving grotendeels negatief of hoogstens
neutraal zou zijn geweest. Volgens
onderzoekers schreef de lokale krant
het meest negatief. Een frequentere reflectie zou het proces soepeler
hebben kunnen laten verlopen. In de
gemeente Horst aan de Maas richtte
de discussie zich bijna uitsluitend op
het wel of niet vestigen van een NGB
en niet meer op de inrichting van
een LOG. Een koppeling die leidde
tot onzekerheid, waardoor het risico
op wantrouwen tussen burgers en
gemeente groter werd.
Verder staat in het rapport te
lezen dat de kaders opgelegd vanuit
nationale en provinciale overheden

Professor Katrien Termeer overhandigt de conclusies van het
onderzoek aan burgemeester Kees van Rooij
op een ander niveau plaatsvinden. De
lokale overheden (gemeenten) staan
er grotendeels alleen voor.

”Overigens zijn de
onderzoekers zeker
niet negatief over
het handelen van de
gemeente in dezen”
Burgemeester Kees van Rooij
in een eerste reactie: “De opdracht
aan de Universiteit Wageningen was
gericht op de besluitvorming over
het landbouwontwikkelingsgebied
aan de Witveldweg. Voor ons is dat
een waardevol leerproces en leertraject voor toekomstige vraagstukken.
LOG Witveldweg is een ingewikkeld
democratisch besluitvormingsproces
geweest waarin de politiek uiteindelijk
een besluit heeft genomen. Consensus
bereiken bij dit soort vraagstukken
zal moeilijk zijn, maar we proberen
wel tot compromissen te komen,
rekening houdend met alle belangen.
We moeten volgens de onderzoekers
ons eigen handelen op tijd reflecte-

ren en zo breed mogelijk kijken naar
alle belanghebbenden. Rustpunten
inbouwen om zo steeds weer te kijken
hoe de belangen liggen en te bepalen
welke stappen we daarna zullen zetten. Overigens zijn de onderzoekers
zeker niet negatief over het handelen
van de gemeente in dezen”, aldus de
burgemeester.
De ontwikkeling van Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) is
onderdeel van de zogenaamde Reconstructiewet. Doel: concentratie van de
Nederlandse intensieve veehouderij in
bepaalde regio’s en verplaatsing van
bedrijven uit de buurt van natuurgebieden. Op 12 februari 2008 heeft de
gemeenteraad van Horst aan de Maas
de gebiedsvisie goedgekeurd voor een
Landbouwontwikkelingsgebied (LOG)
aan de Witveldweg.
De besluitvorming over het LOG
maakte veel reacties los. Het gemeentebestuur heeft aan de Wageningen
Universiteit, leerstoelgroep Bestuurskunde, gevraagd de besluitvorming te
evalueren, zodat het gemeentebestuur
daarvan kan leren ten behoeve van
moeilijke processen in de toekomst.
Het volledige rapport is in te zien
via: www.horstaandemaas.nl
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Rowwen Hèze organiseert
Koperen Cover Competitie
Op zondag 8 november organiseert Rowwen Hèze een Koperen Cover Competitie (KCC) voor joekskapellen en
zaate hermeniekes. De KCC maakt deel uit van de Limburgse Pleinfeesten tijdens het slotconcert van Rowwen Hèze
in America.
Pieter-Nic van den Beuken, medeorganisator van de KCC: “Tijdens het
slotconcert van Rowwen Hèze staat er
drie dagen lang een heel grote tent.
Om die ruimte ook op zondag goed te
benutten, is het idee ontstaan er meer
mee te doen.
Er zijn in Limburg veel joekskapellen
en zaate hermeniekes en veel van
deze vrolijke muziekgezelschappen
hebben nummers van Rowwen Hèze
op hun repertoire staan, voorzien van
originele arrangementen. In feite was
het idee dan ook snel geboren en is de
inschrijving voor de KCC begonnen.
Het insturen van de cover is begonnen
en loopt tot 1 november.”
De winnaar van de KCC krijgt
een Rowwen-Hèzesponsordeal
aangeboden. Waaruit de inhoud van
die deal precies bestaat, wil Pieter-Nic
niet kwijt.

Appeltjes brood
een heerlijk
herfstbrood voor
bij de kofﬁe!
HORST • MAASBREE

”De winnaar van
de KCC krijgt een
Rowwen-Hèzesponsordeal aangeboden”
“Dat wil ik nog niet verklappen.
De winnaar van de KCC mag in
elk geval de naam Rowwen-Hèze
koppelen aan zijn eigen joekskapel of
zaate hermenie. Verdere mededelingen wil ik hierover nog niet kwijt,
want het moet ook een verrassing
blijven”, aldus van den Beuken.
Op de vraag wat de Limburgse
Pleinfeesten nou precies zijn
antwoordt hij: “Het is de benaming
voor dat deel van het festivalterrein

Slotconcert van Rowwen Hèze was in no-time uitverkocht
(persfoto Rowwen Hèze)
waarop tal van activiteiten zullen
plaatsvinden tijdens het slotconcert.
Zo is er een braderie met springkussen
en een draaiorgel en er zijn
streekproducten en diverse kramen.
Voor de kleinere bezoekers komt Super
Cindy gedag zeggen. En er is uiteraard
veel muziek met onder anderen: Blaas
of Glory, de Koperen Cover Competitie,

de 3 J’s en een grote Surprise Act.”
Alle activiteiten rondom het
slotconcert vinden plaats op 6,
7 en 8 november aan de Gerard
Smuldersstraat in America.
Het slotconcert van Rowwen Hèze
zelf is inmiddels uitverkocht.
Voor meer informatie zie ook:
www.slotconcertamerica.nl.

Prima start grensoverschrijdend project Zand

Zand als smeermiddel
Grind- en zandafgravingen en herinrichting van de overblijvende groeves zijn een belangrijk landschappelijk
thema in het grensgebied tussen Weeze, Kevelaer, Bergen en Venlo. Er is tussen Duitsland en Nederland weinig
grensoverschrijdend overleg over deze euregionale activiteiten. Het grensoverschrijdende project Zand wil daar
verandering in brengen. De eerste bijeenkomst vond half september plaats in het Bürgerhaus in Weeze.
In samenwerking met alle betrokken partijen zijn het ‘Naturschutzzentrum Kleve’ en Stichting het Limburgs
Landschap bezig om een grensoverschrijdend natuur-toeristisch concept te
ontwikkelen. Aandachtspunten daarbij
zijn het uitgekiend herinrichten van de
bestaande en nieuwe groeves en ook
het koppelen daarvan aan bestaande
natuurgebieden.
Het is de bedoeling om bestaande
toeristische routes daarop af te stemmen. Dat kan betekenen dat routes
verlegd of uitgebreid worden. Achterliggende gedachte voor de natuurbeschermingsorganisaties is dus om
natuurbescherming en toerisme verder
te verbinden. Bestaande voorbeelden
uit het Limburgse Maasdal dienen
daarbij als inspiratiebron.
Door het gescheiden opereren aan
beide zijden van de grens is er een
gebrek aan kennis over wat iedereen voor activiteiten heeft. Daarom

bestond het eerste deel van dit project
uit het letterlijk in kaart brengen van
elkaars activiteiten.

”Uitgekiend
herinrichten van de
bestaande en nieuwe
groeves en ook het
koppelen daarvan
aan bestaande
natuurgebieden”
Een serie inleidingen op de eerste
samenkomstdag gaf duidelijkheid
over de reden waarom men in deze
regio zoveel zand- en grindafgravingen
vindt. Verder werd de planologische
gang van zaken bij afgravingen vroeger en nu besproken en werden de

verschillen tussen de Duitse plannen
en Nederlandse plannen aangegeven.
Ook werd getoond wat er op een
aantal plaatsen voor goede landschappelijke resultaten zijn behaald bij de
afwerking van grindgroeves.
Na de inleidingen werden door
de vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven, toeristische sector,
heemkundeverenigingen en natuurbescherming zowel bestaande als op
stapel staande plannen ingetekend op
grote gebiedskaarten. Daaruit ontstond
voor het eerst een streekdekkend
overzicht van de grensoverschrijdende
regio. Ook ontstonden toen als vanzelf
ideeën over mogelijke routestructuren
en lancunes die nog te herontwikkelen
zijn.
Er is, zo blijkt, nog veel te behalen.
De eerste stap is gezet, naar alle
tevredenheid van de organisatoren.
Meer informatie is te vinden op
www.nz-kleve.de

www.hallohorstaandemaas.nl
Telefoon: 077 - 3986634
Mobiel: 06 - 55730090
E-mail: info@wimvanhelden.nl
Internet: www.wimvanhelden.nl

ICT bedrijf van Helden

WL van Helden
Stuksbeemden 12
5961 LG Horst
Voor al uw automatise ri ngszaken
- Netwerkbehee r
- Systee mbehee r
- Internetsite´s
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Certificering voor stichting BiblioNu
De stichting Certificering Openbare Bibliotheken heeft in juni 2009 de stichting BiblioNu beoordeeld en is tot het besluit gekomen om BiblioNu, de bibliotheekorganisatie voor Horst aan de Maas,
Meerlo-Wanssum en Venray, het predicaat “gecertificeerde bibliotheek” toe te kennen. BiblioNu is op
114 punten doorgelicht en scoorde uitstekend.
BiblioNu heeft een duidelijke
missie en visie vastgesteld in
beleids- en werkplannen.
De dienstverlening van BiblioNu
is goed en er is een ruim en
geschakeerd aanbod voor
verschillende doelgroepen.
Er wordt met diverse instellingen
samengewerkt.

Bij de bezochte vestigingen
voldoet de toegang voor invaliden
aan de gestelde regels.
In alle vestigingen is er
toegang tot digitale informatiebronnen en kunnen bezoekers
gebruik maken van internet en
tekstverwerkingsprogramma’s.
Het collectiebeleid scoort een

Terugblik met Ceciel Aerts van Hayberries-Stop

Blauwe bessenseizoen
is weer voorbij

voldoende, maar is nog in
ontwikkeling. Het collectieprofiel
zal afgestemd worden op de
collecties van andere bibliotheken.
Om de collectie vraaggericht in te
zetten, zal gebruik worden
gemaakt van marktonderzoek.
Ook op het gebied van personeelsbeleid scoort BiblioNu goed.

Brandpreventiemaand in teken van ‘ontruimen’

Brandweer Horst aan de Maas
gaat voor 0-4 jarigen
De maand oktober is de brandpreventiemaand. Dit jaar is het landelijke thema ‘ontruimen’. Maar dan vooral in
relatie met mensen die zichzelf moeilijk of niet kunnen redden: de zogenaamde ‘niet-zelfredzamen’. Brandweer
Horst aan de Maas kiest in deze categorie voor de groep 0-4-jarigen en richt haar pijlen in eerste instantie op de
gastouderbureaus en de gastouders in de nieuwe fusiegemeente.
In Sevenum, Meerlo-Wanssum en
Horst aan de Maas zijn vier gastouderbureaus. Goed voor de opvang van
het merendeel van de groep 0- tot
4-jarigen. De opvang vindt plaats bij
gastouders die aangesloten zijn bij
een gastouderbureau. Dat zijn in totaal honderden adressen in de zestien
kernen van de nieuwe fusiegemeente. De gastouders worden tijdens
verschillende informatieavonden en
-middagen op de brandweerkazerne
geïnformeerd over brandveiligheid in
huis, vluchtplan, ontruimen en hun
verantwoordelijkheid hierin.
Zij ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging van de brandweer.
Op 12 oktober vindt een grote
oefening plaats, waarbij een normale
dagsituatie in kinderdienstencentrum
Twinkeling in Horst zo echt mogelijk
wordt nagebootst. Alle betrokkenen
zullen die dag aan den lijve kunnen
ondervinden wat het betekent om bij
een brand volgens een goed plan te
moeten ontruimen. Een leermoment
voor het personeel van het kinderdienstencentrum en haar organisatie.
Het ontruimingsplan wordt
getest en mogelijke knel- en verbeterpunten worden daardoor inzichtelijk.
De ontruimingsoefening gaat

Brandpreventiemaand van start gegaan (archieffoto)
meedingen naar een landelijke prijs en
kan de organisatie van het kinderdienstencentrum Twinkeling een geheel
verzorgd uitje opleveren voor tien
medewerkers. Naast gastouders en
gastouderbureaus zijn ook alle kinderdagverblijven aangeschreven in het
kader van de brandpreventiemaand.

Kinderdagverblijven kunnen digitaal
een ontruimingsinfomap downloaden
op www.ontruimenmoetjeoefenen.nl
Tijdens de brandpreventiemaand
geldt een aanbieding van de Horster
brandweer om (per kinderdagverblijf)
een eerste oefening mee te helpen
organiseren.

Zoekt u goederen of diensten?
In HALLO Horst aan de Maas is
het mogelijk om uw zoekertje te
plaatsen.

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

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

€ 4,50
+ € 1,00
+ € 1,00
+ € 1,00
+ € 1,00

Plaats hier uw zoekertje
Vermeld altijd duidelijk de plaatsingsdatum.
Zoekertjes worden na ontvangst van betaling in behandeling genomen.

Plaatsingsdatum:

=€

Hayberries kijkt terug op een geslaagd bessenseizoen
Het blauwe bessenseizoen is weer voorbij. Hoe is het seizoen
verlopen, waren er tegenslagen en wat staat de blauwe bes in de
toekomst te wachten? Ceciel Aerts van Hayberries kijkt met HALLO
terug op het voorbije seizoen.
Bij Hayberries-Stop is het rustig.
Het seizoen is voorbij en de balans
wordt opgemaakt. Al met al is Ceciel
Aerts tevreden. “Het seizoen begon
prima. Er waren veel bloesems en de
bestuiving was zeer goed. Daardoor
wisten we eigenlijk al in het begin
dat er veel bessen zouden komen,
mits de weersomstandigheden goed
bleven. Vorst en veel wind zijn ons
bespaard gebleven en dat gaf ons een
goed gevoel begin dit jaar.” Hayberries heeft in totaal zo’n 50 hectare
blauwe bessen en is qua opbrengst
sterk afhankelijk van het weer.
“Gelukkig waren de weersomstandigheden prima. De bessen hebben veel
zonuren gehad, wat weer resulteerde
in een hoog suikergehalte in de bes
en wat de smaak ten goede kwam.
Aleen schade door vogels hou je
altijd. We hebben ze goed in de gaten
gehouden zodat problemen beperkt
bleven.” Ook de zelfpluk van bessen
is zeer goed geweest. “We hebben
veel enthousiaste plukkers gehad en
hebben nieuwe ideeën opgedaan voor
het volgend jaar. Die werken we in
de winter verder uit.” De prijsvorming
was in het algemeen redelijk, Ceciel
wist van tevoren wat er met de prijs
gebeurt op de veiling als er meer aanbod is dan vraag. Door directe verkoop
van bessen aan huis, wordt veel goedgemaakt. Bij de Orangerie (zelfpluk
en rustpunt van een fietsroute) liep de

verkoop uitstekend. Er is in totaal bij
de zelfpluk rond 4.000 kg geoogst.

”Het seizoen van de
blauwe bes is voorbij.
Een product waar
Horst aan de Maas
bekend om staat”
“Het grappige is dat ik bij de
Orangerie veel folders heb liggen
die betrekking hebben op fiets- en
wandelroutes. Die vlogen de deur
uit en daar promoten we de regio
toch maar mooi mee. Veel mensen
komen ieder jaar terug en vormen
een hechte groep die weten hoe om
te gaan met het fenomeen zelfpluk.
Ik heb gelukkig fijne hulp gehad van
mijn medewerkers en dat maakt het
makkelijker werken.”
Binnen de blauwe bessenteelt zijn
nieuwe trends ontdekt, maar daar wil
Ceciel niks over kwijt. Onlangs is wel
een tosti van blauwe bessen geïntroduceerd en dat blijkt een succes.
Het seizoen van de blauwe bes is
voorbij. Een product waar Horst aan
de Maas bekend om staat en waarvan
we in de toekomst nog veel zullen
horen. Al blijft de beste manier om
een oordeel te vellen over de blauwe
bes ze zelf te proeven!

Plaats uw

familiebericht
bij geboorte, huwelijk
of jubileum in
HALLO Horst aan de Maas
voor € 25,00 per blok
van 50x50mm in kleur
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Evertsoord
en leefbaarheid II
Door de gemeente Horst aan de Maas is een leefbaarheidsonderzoek in de 16 kernen van de nieuwe gemeente
uitgevoerd. De resultaten zijn inmiddels bekend en gepresenteerd en besproken in de vorm van dorpsgesprekken.
In totaal namen in de nieuwe gemeente 2.070 huishoudens, 28% van het totaal, aan het onderzoek deel. In
Evertsoord kwam dit, na een aanvullend telefonisch rondje, te liggen op 42%. Opvallend is dat slechts 28% van de
inwoners geboren en getogen is in Evertsoord, in de hele gemeente ligt dit op bijna de helft. ”Niet wat we
verwacht hadden”, aldus de vertegenwoordigers van Evertsoord in het dorpsgesprek.

Inwoners Evertsoord in gesprek
(foto gemeente Horst aan de Maas)
In april 2002 ging de
Reconstructiewet in. Deze bood
mogelijkheden om problemen op
het platteland in samenhang aan te
pakken, een gebiedsgerichte aanpak
stond voorop. Agrarische bedrijven
werden gestimuleerd om te stoppen of
om het bedrijf te verplaatsen naar een
ander gebied. Dit vooruitzicht zorgde
ervoor dat men in Evertsoord echt
voor de eigen leefbaarheid ging. Het
Vertrouwenspact Leefbaar Evertsoord
kwam, de sociale samenhang in het
dorp nam daardoor toe. Uitgangpunt
was een samenwerkende bestuursstijl.
Dat betekent dat inwoners volwaardige gesprekspartner zijn van de overheid en samen de problemen proberen
op te lossen.

”De vraag is hoe
dit in de nieuwe
gemeente verloopt,
de afstand zal zeker
groter worden”
Resultaat was een groot aantal
projecten en ook de saamhorigheid bleef overeind. In overleg is de
verkeersveiligheid belangrijk verbeterd
door fietspaden en de rotonde op de
Middenpeelweg. Veolia heeft haar
buslijn aangepast, er zijn plannen om
het jeugdverblijf `t Töske aan te passen. Met woningsplitsing en nieuwe
economische activiteiten wordt

Arie en Nellie
Jullie hebben in de HALLO al kennis met ze kunnen maken. Arie en
Nellie. Deze week stuurden we onze verslaggever naar America om iets
meer te weten te komen over het wel en wee van onze wekelijkse gasten.
Waar hebben jullie elkaar
leren kennen?
Nellie: Zo’n 30 jaar geleden op
de kermis in Sevenum. Ik dacht nog;
dat is de mienne. We kwamen aan
de praat en voordat we het wisten stonden we langs het ‘Paardjesspeel’, te kussen! Ha, ha.
Waar ben jij geboren Arie?
Ik ben geboren, getogen (Nellie:
en afgetuigd!) in America en woon
daar nu met veel plezier samen met
mijn Nellie.
En Nellie?
Ik ben een echte Horsterse.
Carnaval vieren we in Horst. Maar
op maandag gaan we altijd naar
de optocht in America. We hebben
familie in Sevenum en vrienden in
Grubbenvorst, daar gaan we met de
kermis ook altijd naar toe.
Gemeenschappelijke Hobby’s?
Arie: We fietsen veel en we
zitten graag op ‘n terras. Volgend
jaar gaan we voor het eerst samen
op vakantie met het vliegtuig. Naar

Spanje in ‘n huisje van vrienden met
‘n eigen zwembad. Beetje lapzwansen in de zon.
Nellie: Maar niet langer als twee
weken want dan ga ik de Peel toch
echt wel missen.
Arie: Ik zit het liefste in Duitsland
in het Schwartzwald. Daar waren we
vorig jaar nog. Lekker eten, beetje
wandelen en het Duitse bier is het
allerlekkerste. Vroeger gingen we
samen nog wel eens naar de
wijnfeesten in Cochem, maar daar
bestelde ik ook altijd bier.
Nellie: En het eten is daar lekker. Heerlijke zondagse soep! En
de rumpsteak met bernaise-saus is
onovertroffen. Maar goed, Spanje is
ook leuk.
Verder nog iets te wensen
voor de toekomst?
Nellie: Hij die tevreden is met
wat hij heeft is de rijkste die er leeft.
Arie: Ge mot mar good eate,
want drinke is ok deur.
En zo is het maar net.

zorgvuldig omgegaan. B en W van
Sevenum heeft nog steeds jaarlijks
een gesprek met de inwoners.
”Dit wordt erg op prijs gesteld” zo
zegt men. ”De vraag is hoe dit in de
nieuwe gemeente verloopt, de afstand
zal zeker groter worden”.
Het overlegplatform Evertsoord
speelt een belangrijke rol voor de
leefbaarheid in Evertsoord. Nieuwe
inwoners ontvangen bijvoorbeeld een
welkomstpakket. ”Het behouden van
de leefbaarheid, dat is ons belangrijkste doel” zegt Era Seijkens. Ze is zelf
afkomstig uit Liessel en alweer 15
jaar voorzitter van dit platform. Sinds
januari van dit jaar heeft het platform de status van een stichting, de
naam zal ook in de nieuwe gemeente
blijven bestaan. Het streven is naar
een ”status aparte”, een aparte plek
binnen het gemeentelijk beleid. Dit als
gevolg van het lage aantal inwoners
en de bijzondere problematiek. Nog
voldoende werk aan de winkel dus.
In 2004 werd de toekomstvisie
opgeborgen onder het borstbeeld van
Willem Everts; 2 jaar na het ingaan
van de Reconstructiewet. In 2015 zal
blijken wat het verschil is tussen de
visie van 2004 en de werkelijkheid.
De betreffende koker wordt dan weer
naar boven gehaald. Een vergelijking waaruit weer een en ander te
leren valt. Afwachten is echter niet
de houding in Evertsoord; meedenken en vooral meedoen wel. Zie ook
www.50jaarevertsoord.nl

Psychologenpraktijk
Swolgen
Legert 15, 5866 CG SWOLGEN Tel. 0478-692532
www.psychologenpraktijk-swolgen.nl

September was
vrij warm, zonnig en droog
Met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 15,0 °C tegen een langjarig gemiddelde van 14,2 °C, was
september een vrij warme maand. Aan het begin van september veroorzaakten lagedrukgebieden een wisselvallig
weertype. Vanaf de 6 september tot aan het einde van de maand waren hogedrukgebieden aan zet. Het was
daarbij overwegend droog en rustig nazomerweer.
In totaal werden in De Bilt tien
warme dagen (maximumtemperatuur
20,0 °C of hoger) geregistreerd, dat
is gelijk aan het normale aantal voor
september. Op 8 september werd In
De Bilt één zomerse dag genoteerd
(25,0 °C of hoger); precies gelijk aan
het langjarig gemiddelde. In Ell werd
het die dag met 30,3 °C zelfs nog
tropisch warm (maximumtemperatuur
30,0 °C of hoger). In het zuidoosten
van het land werden op sommige
plaatsen drie zomerse dagen geregistreerd. September was gemiddeld over het land een droge maand
met 30 mm neerslag tegen 75 mm
normaal. Maar de regionale verschillen
waren groot; in het zuidwesten van
het land viel op een aantal plaatsen
minder dan 15 mm neerslag. Van
de KNMI-stations was Vlissingen het
droogst met 12 mm neerslag en
Heino het natst met 51 mm. De droge
septembermaand volgde op een
eveneens droge augustus. September

September droog, warm en
een uitstekende maand om te oogsten
was een zonnige maand met gemiddeld over het land 161 zonuren tegen
136 normaal. Het zonnigst was het
in Zeeland met op het KNMI-station
Vlissingen 187 zonuren. De zon was
het minst te zien in het noordoosten
van het land met in Eelde 145 uren
zonneschijn.
September was in Limburg de
warmste en droogste maand sinds

2006. Het aantal warme dagen met
meer dan 20 graden bedroeg in Haler
18 (normaal 12). Daarvan waren 7, 8
en 9 september zomers warm (meer
dan 25 graden). Normaal kent september 2 zomerse dagen. Op 8 september
werd het in Limburg tropisch warm
met ongeveer 30 graden.
Bron: KNMI, Meteo Limburg en
Louis Vullings.
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vanaf 23 oktober
te koop

Laatste
boekwerk
Jan Derix
Brengers van de Boodschap is
het laatste en meest ambitieuze
boek van Jan Derix (1937-2009).
Hij reisde als journalist jarenlang
de wereld rond om reportages over
verre streken te maken. Hij bezocht
vele missionarissen. Hun werk was
avontuurlijk en gevaarlijk. Jan Derix
ondervond dat aan den lijve toen
hij hen in afgelegen en onherbergzame oorden bezocht. Die ontmoetingen sterkten hem in zijn overtuiging om een boek, een eerbetoon,
te schrijven. Jan Derix overleed op
8 januari 2009. Hij heeft zijn boek
nog voor zijn overlijden kunnen voltooien. Brengers van de Boodschap
komt uit op 23 oktober en wordt
uitgegeven door uitgeverij Valkhof
Pers. Nog voordat het boekwerk in
de winkelschappen ligt, is er al veel
aandacht besteed aan het laatste
werk van Jan. De KRO-televisie en
landelijke kranten berichtten al
eerder over het boek. In horst is het
boek vanaf 23 oktober te verkrijgen
in de Bruna-winkel. HALLO komt
in een van de volgende edities
uitgebreid terug op schrijver en
journalist Jan Derix.

Bonanza Bar
reünie op
7 november
in Sevenum
Zaterdag 7 november vindt
een Bonanza Bar Revival
plaats. In de discotheek bij
Metieske zullen enkele oudBonanza Bar dj’s muziek van
toen laten horen vanaf
ouderwets vinyl. Muziek
gedraaid van echte grammofoonplaten.
De Bonanza Bar opende haar
deuren op 4 december 1964 in
Sevenum. In korte tijd groeide
‘de bar’ uit tot een belangrijke
ontmoetingsplaats voor de jeugd
van Sevenum en omstreken.
Vrij snel werd de bar voorzien
van een discotheek en in de
weekenden draaiden diskjockeys
populaire platen. Maar het was
niet alleen de muziek waarvoor
men kwam. De hartelijkheid van
Jan en Toos, de sfeervolle
verlichting en gezellige zithoekjes zorgden voor sfeer. Soms was
de verlichting zelfs zó sfeervol
dat buitenstaanders de bar in
verband brachten met andere
activiteiten. Door het paarse
tl-licht dat van buitenaf te zien
was, associeerde menigeen de
bar met een erotisch etablissement. Tijdens de vorig jaar
gehouden reünie rees de vraag
of er een vervolg op zou komen.
En dat komt er dan ook en wel
op 7 november.
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Swolgense filmmaker
krijgt internationale aandacht
Woensdag 23 september ging in de Griekse stad Drama de documentaire ‘Nothing About Us’ van de Swolgense filmmaker Marijn Poels onder grote
belangstelling in première. Dat gebeurde tijdens het jaarlijkse internationale filmfestival in deze stad. Het was de officiële Europese release van de film,
die Poels vorig jaar maakte in Ethiopië. Daar volgde hij tien Nederlandse jongeren met een lichamelijke handicap die afreisden naar Addis Ababa om daar
met hun lotgenoten weerbaarheidtrainingen te gaan doen.
De première in Griekenland werd
geopend door burgemeester mr.
Thomas Margaritis van de stad Drama,
waarna de zestig minuten durende
film startte. Het publiek werd geboeid
en keek een uur lang ademloos naar
het grote doek waarop de NoordLimburgse productie werd gedraaid.
De uit Swolgen afkomstige filmmaker
was uitgenodigd door Antonis Samaras
– de Griekse minister van Cultuur.
Jaarlijks wordt door de organisatie van
het festival een bijzondere productie
binnengehaald. Dit jaar viel het oog op
de aangrijpende film van Marijn Poels.
Vlak voor de première richtte Poels
zich tot het publiek.

”De meeste
bezoekers liepen
het theater uit met
tranen in de ogen”
“Ondanks het feit ik een mooi
verhaal heb willen vertellen met
gehandicapten in de hoofdrol, wilde ik
tevens op indringende wijze aandacht
vragen voor de schrijnende positie van
gehandicapten over de hele wereld,
maar in het bijzonder in ontwikkelingslanden.
Jammer genoeg wordt deze groep
mensen gezien als behorend tot de
laagste kaste van de maatschappij
en deze groep telt veelal niet mee in
het dagelijkse leven. Terwijl juist deze
mensen zoveel te bieden hebben. Ik

Internationale aandacht voor filmmaker Marijn Poels (Foto Anke Projahn)
hoop dat deze film bijdraagt aan het
verbreken van het clichébeeld dat
gehandicapten minderwaardig zijn.”
Hij sprak de hoop uit dat deze film
voor gehandicapten een inspiratie zal
zijn om te blijven strijden voor hun
rechten. De film riep heftige emoties
op bij de aanwezigen. Een aangeslagen Aglaia Katsigianni van I.R.C.
(International Relations Consultant)
verwoordde na afloop de mening van
velen: “Het is een prachtig verhaal
over de Nederlandse jongeren die
met veel moed en vol hoop Afrika

bezochten en daar worden geconfronteerd met de verschrikkelijke
werkelijkheid. Het laat zien hoe hard
en vaak machteloos gehandicapten in
ontwikkelingslanden moeten knokken
voor hun leven.”
De meeste bezoekers liepen het
theater uit met tranen in de ogen.
Veel gasten spraken de Nederlandse
filmmaker aan met lovende kritieken.
Het Grieks Ministerie van Onderwijs
verraste de filmmaker ermee dat
Griekenland deze film wil gaan gebruiken op de Griekse basisscholen. Ook

in Nederland wordt deze film vanaf
januari 2010 op basisscholen ingezet
als educatieve film.
Poels is blij met de internationale
aandacht voor zijn film. “Hij wordt de
komende maanden nog op enkele
filmfestivals vertoond en ik hoop dat
de film daar net zoveel teweeg brengt
als in Nederland en Griekenland.” 3
Oktober was ‘Nothing About Us’ te
zien op het grote doek in Lelystad
tijdens het filmfestival ‘de kracht
van…’ De filmmaker zelf was daar ook
aanwezig om de film in te leiden.

Meerlo-Wanssum
10 hamburgers
100 gram (Van Reusel)

12 bamiblocs
90 gram (Homeko)

5 sitosticks

135 gram (Van Reusel)

 3,95
 3,95
 5,75

www.huubkes.nl

Elke week nieuwe aanbiedingen!

Grensbedrag startersleningen verhogen
De coalitiepartijen van Meerlo-Wanssum (CDA, GP’94 en PvdA) willen
het grensbedrag voor startersleningen verhogen en gelijktrekken met Horst
aan de Maas en Venray. Of het voorstel wordt aangenomen door het college
van B&W, wordt binnenkort duidelijk.
Inwoners van de gemeente
Meerlo-Wanssum kunnen momenteel
een starterslening aanvragen voor het
verwerven van nieuwe of bestaande
koopwoningen in de gemeente waarvan de verwervingskosten niet hoger
zijn dan € 170.000. De coalitie vraagt
het college van B&W bij nieuwe aanvragen structureel uit te gaan van een
aangepast grensbedrag. Het verzoek
geldt voor de laatste drie maanden
van dit jaar omdat Meerlo-Wanssum
daarna fuseert met Venray en Horst
aan de Maas. In Venray en Horst liggen
de bedragen van een starterslening
voor het verwerven van nieuwe of
bestaande woningen op ongeveer
€ 200.000.
Ger Verstraelen (CDA): “De coalitie
is van mening dat voor een bedrag van
€ 170.000 nagenoeg geen woningen
te koop zijn. In de toekomstige fusiegemeenten Horst aan de Maas en

Venray is het grensbedrag zo’n € 30.000
hoger. Volgens informatie op de site
van SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten),
mogen de verwervingskosten van een
woning in Horst aan de Maas in totaal
niet hoger zijn dan € 207.200 voor
bestaande bouw en € 199.800 voor
nieuwbouw. In Venray mag de koopsom van de woning niet meer bedragen dan € 200.000. De coalitie is van
mening dat in de huidige financiële
crisistijd ook voor gemeentebesturen
een verantwoordelijkheid is weggelegd om alles in het werk te stellen
om de woningmarkt weer in beweging
te krijgen. Door het verhogen van het
grensbedrag voor startersleningen
komen meer starters in aanmerking
voor aankoop van een nieuwe of
bestaande woning, hetgeen een
bijdrage kan leveren aan het weer op
gang brengen van de woningmarkt.”
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Een drieluik over

timemanagement

Armoede ook dichtbij?
Een veelkoppig monster is het, armoede. Dat bleek op de themabijeenkomst ’Omdat het om mensen gaat‘, die
de cliëntenraden van de drie fusiegemeenten op 29 september belegden. Ook het groeiende verschil tussen arm
en rijk kwam aan de orde. Naast direct betrokkenen waren ook leden van de gemeenteraad uitgenodigd, speciaal
om goed te komen luisteren. Een tachtigtal aanwezigen volgde dan ook geboeid een vijftal korte inleidingen,
gevolgd door een levendige discussie.
”De rijken worden rijker en de
armen armer, er moet meer solidariteit
komen, jonge mensen moeten meer
leren om naar elkaar te kijken”, zo
werd vanuit de zaal betoogd.
In de afsluiting noemde Wiel Jenniskens het belang van invoering van
Agenda 22: de 22 Standaardregels van
de VN voor Gelijke Kansen.
Zie ook: www.clientenraadhorstmeerlowanssum.nl.

Deze week het tweede deel. Doelen stellen die je ook kunt uitvoeren,
stelden we de vorige week. Deze keer gaat het over het bereiken van deze
doelen. Zorgen dat je niet piekerend naar bed hoeft. Hiervoor zijn hulpmiddelen voorhanden. Deze komen nu en volgende week aan de orde.
Doelen kun je vertalen in gewenste resultaten. Hoe ziet een perfecte werkdag eruit? Wat maakt een
dag voor jou geslaagd? Voor bijna
iedereen is de dag geslaagd als je af
hebt wat je gepland had. Motivatie is
hierbij belangrijk. Uit onderzoek blijkt
dat geld niet eens de belangrijkste
motivatie oplevert: passie en betrokkenheid zijn belangrijker.
Denken in gewenste resultaten
is een goed middel om voldoening
te vinden in je werk, maar natuurlijk
ook in je persoonlijk leven.
Hetzelfde geldt voor doen waar je
goed in bent. Dit levert uiteindelijk
het meeste plezier op. Met een voldaan gevoel de dag afsluiten, daar
gaat het om.

”Denken in
gewenste resultaten
is een goed middel
om voldoening
te vinden in je werk,
maar natuurlijk
ook in je
persoonlijk leven”
Een van de hulpmiddelen is het
ABC–principe. ABC is de afkorting
voor veel omschrijvingen, bijvoorbeeld ook voor aandacht, betrokkenheid en communicatie. Drie heel
belangrijke begrippen, thuis én op
het werk. De A staat hier echter voor
taken die belangrijk én urgent zijn,
dingen die dus per direct moeten
gebeuren. De redacteuren van HALLO

houden zich bijvoorbeeld aan de
wekelijkse deadline. B–taken zijn
belangrijk óf urgent. Deze kun je dus
verplaatsen naar een later tijdstip.
C–taken zijn niet zo belangrijk en niet
zo urgent. Soms zijn ze belangrijk
om te doen zodat je later beter kunt
werken. Je kunt ze door anderen
laten doen of gewoon niet doen.
De ABC-analyse kom je ook tegen
in je eigen huishouden, A staat voor
artikelen die je dagelijks nodig hebt,
B–artikelen heb je af en toe nodig.
C staat voor de keukenlijken. Dit zijn
allerlei hulpmiddelen met de beste
bedoelingen aangeschaft, later blijkt
echter dat ze nooit gebruikt worden.
A–taken zijn dus de belangrijkste.
Deze vragen de meeste concentratie
en inzet. Het is verstandig om deze
af te wisselen met B- en C-taken.
Sommigen van ons zijn `s morgens
productiever dan later op de dag
of in de avond. Je hebt nu eenmaal
ochtendmensen en avondmensen.
Over het algemeen bestaat er bij ons
allen een zogenaamde energiecurve:
het verloop van je energie per dag.
De energie loopt langzaam op tot de
middagpauze. Doe daarom aan het
begin van de dag vervelende klusjes,
dan ben je ervan af. In de uren voor
de middagpauze de A-taken. Na de
middagpauze daalt de energie, dus
plaats voor eventuele C-taken. Het
energieniveau als geheel daalt in de
loop van de dag met toch nog een
piek aan het einde van de middag,
dus mogelijk dan nog een B-taak.
De volgende week het laatste
deel timemanagement, dan gaan
we onder andere in op de bijdrage
van oud-generaal Eisenhower op
timemanagement.

Een bijdrage uit de zaal
Cliëntenraden adviseren de gemeenten gevraagd en ongevraagd. Dit
is in de wet vastgelegd. In Sevenum
kennen we nog het Zorgplatform, in
Horst aan de Maas en Meerlo-Wanssum
is een cliëntenraad en een WMO raad.
Na de gemeentelijke herindeling gaan
ze hoogstwaarschijnlijk samen. Hierover is momenteel intensief overleg.
Cliëntenraden en WMO raden ondersteunen de gemeente bij het uitvoeren
van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet Werk en Bijstand en
de Wet Sociale Werkvoorziening.
Armoede hier is anders dan in
minder ontwikkelde landen. Eerst dus
uitleggen wat we verstaan onder armoede in onze welvaartsmaatschappij,
nu gehinderd door een economische
crisis. Huub Vossen, pastoraal werker,
haalde de definitie binnen de Europese
Unie aan.
”Mensen zijn arm wanneer de
materiële, culturele en sociale middelen onvoldoende zijn om op een
manier te leven die als minimaal
aanvaardbaar wordt gezien in de
samenleving waarin men leeft.”
Een hele mond vol, maar het geeft
wel goed aan waar het om gaat.
Armoede is vaak tijdelijk. Kerken, ook
de pastores in Horst, geven soms geld
om een periode te overbruggen. Een
uitkering waar je nog maanden op
moet wachten, kan al voor problemen
zorgen. Armoede is vaak stille
armoede, men schaamt zich ervoor.
Armoede wordt zichtbaar bij faillissement, huisuitzettingen, te weinig geld
voor de opvoeding van de kinderen,
enzovoort. Veel kleine zelfstandige
bedrijven lijden onder de economische
crisis door een gebrek aan opdrachten.
Er zijn nog meer risicogroepen, denk
aan eenoudergezinnen met jonge
kinderen, ontvangers van uitkeringen,
migranten, studerenden en mensen
met een handicap.

”De economische
crisis komt ook op
het platteland,
we zullen leegloop
en vergrijzing zien”
Heleen van Binsbergen van de
Limburgse Vrouwenraad (LVR) ging in
op de kwetsbare positie van vrouwen.
Een combinatie van factoren zoals
scheiding, lage scholing, economische
afhankelijkheid, werkloosheid, hogere
leeftijd en schulden leidt vaak tot
problemen. Armoede op het platteland krijgt speciale aandacht van de
vrouwenraad, ”Agrarische bedrijven
stoppen, de economische crisis komt
ook op het platteland, we zullen leegloop en vergrijzing zien”, zo stelde zij.
In de nieuwe gemeente zal de LVR zich
hier speciaal mee bezig gaan houden.
Riky Schut, al jaren betrokken bij
de problemen rond gezinnen binnen
het agrarisch bedrijf en adviseur van
Zorg Om Boer en Tuinder (ZOB BrabantLimburg) ging in op de situatie in de
landbouw. Schaalvergroting en de
invloed van de markt zouden allerlei
problemen veroorzaken. ”De opbrengstprijzen voor veel producten zijn
veel te laag”, zo stelde zij. ”Dit leidt
tot veel problemen”. Een en ander
werd bevestigd door een oud-pluimveehouder, die met zijn bedrijf verliezen leed van tonnen per jaar. Hij zet
zich nu ook in voor de ZOB. Armoede is
er inderdaad in veel hoedanigheden.
Nelly Basten benadrukte, vanuit
haar ervaring als schuldhulpverlener,
de negatieve gevolgen van armoede
voor een gezin. De creativiteit waarmee men met geld omgaat, is echter
vaak indrukwekkend. Vaak is men nog
in staat om te reserveren voor onvoorziene uitgaven.

Naar aanleiding van de aankondiging van de waarschijnlijke sluiting van de gemeentehuizen in Meerlo-Wanssum en Sevenum.

Het is een goed besluit om de gemeentehuizen in Meerlo-Wanssum en Sevenum
per 1 januari 2010 te sluiten?
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
”Inderdaad een goed besluit. De fusie is dan een realiteit en wordt daardoor
ook tastbaar. Eén gemeentehuis hoort daarbij. Bovendien is de afstand naar Horst
geen bezwaar en hoeft een burger niet vaak naar het gemeentehuis.”
Rob van der Heijden (Meerlo)

opinie 07

”Het is een goed besluit om de gemeentehuizen in Meerlo-Wanssum en
Sevenum per 1 januari 2010 te sluiten omdat ik denk dat het merendeel van de
bevolking niet vaak op het gemeentehuis behoeft te zijn. Wel maak ik me zorgen
over de bereikbaarheid voor minder mobiele mensen uit de diverse kerkdorpen.”
Piet Selen (Kronenberg)

Uitslag vorige week > Dorpsraden zijn noodzakelijk voor een goede leefbaarheid in de dorpen? > eens 87% oneens 13%

Cactus
Column
Historicus

Toen een dorphistoricus in
Horst aan de Maas op een
zekere morgen de krant ging
lezen schrok hij zich lam. Wilde
men daar het beroemde
Moelbaerenbos toch een andere
naam geven! De al decennia
geldende naam van Kasteelse
bos werd door de geschiedenisvorser zèlf nooit gebruikt. Je
mag de historie immers niet
wegschuiven maar de nu
bedachte naam Kasteelpark
gaat alle perken en bospaden te
buiten, wat denken die nieuwlichters wel!
De historicus wist zelfs de
politiek voor zijn karretje te
spannen en Thijs Coppus ging
als een van zijn laatste gemeente-politieke daden aan het
college de vraag stellen waarom
Horst aan de Maas in opschudding moest worden gebracht!
De gemeente heeft het gehele
complex echter fantastisch
opgeknapt en vernieuwd. Dat
daar het nieuwe Parkhotel, in
casu de overnachtende gasten,
van zal profiteren komt niet in
de hoofden van SP en historici
op. Ook dat er bij de ruïne een
monsterlijke slangen-droogtoren van de brandweer was
opgericht heeft de historicus
waarschijnlijk nooit in de gaten
gehad. Hij dacht dat de ouderwetse ruïne nog steeds werd
gerestaureerd! Oscar Wilde zei
eens over historici: iedereen kan
geschiedenis maken; alleen een
groot man kan ze schrijven!
Toen onze dorpshistoricus eens
op een morgen op zijn fiets
stapte en richting Tienray
peddelde zag hij tot zijn
verwondering dat Horst niet
meer dichtgeplakt was met
krantenpapier. En opeens
begreep hij alles!
Cactus
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Woninginrichter ‘Binnen Jan Leenders’
vult Horster winkelbestand aan
Op de hoek van de Jacob Merlostraat en de Vijverlaan, naast Herraets wonen en slapen, opent woninginrichter ‘Binnen Jan Leenders’ zijn deuren.
Vader Jan en zoon Ramon Leenders behoren tot een ondernemende familie. Leenders voert al meer dan 20 jaar ‘Jan Leenders Woonflair’,
een winkel voor woninginrichting in Panningen.

“De mensen hier
lijken op de mensen
uit Panningen.
We voelen ons hier
thuis”
Omdat er in Panningen geen
uitbreidingsmogelijkheden waren,
gingen vader en zoon op zoek in de
regio. Na enkele plaatsen te hebben
bekeken, zijn ze in Horst terecht
gekomen. “We hebben een groot
project gehad in Horst in 2008.
De mensen hier lijken op de mensen
uit Panningen. We voelen ons hier
thuis”, vertelt zoon Ramon, die al 10
jaar in de zaak zit.
“We vullen het winkelbestand in
Horst aan. In het gebied waar we nu
starten, is al een meubel- en beddenzaak gevestigd.”
De nieuwe zaak behoort tot de
winkelformule ‘Binnen’. Binnenwinkels hebben een moderne en
actieve formule, staan voor kwaliteit
en spelen in op trends.

“We vullen
het winkelbestand
in Horst aan”
Op de vraag of er thuis weleens
ergens anders over gesproken wordt
dan over woninginrichting, wordt geantwoord dat het gespreksonderwerp
vaker voetbal is dan woninginrichting.

Starters
in de regio
Bedrijf
Eigenaar
Adres

Telefoon
E-mail
Sector
Start

Solo Tu
Gilian vd Homberg
Kloosterstraat 4
5971 BD
Grubbenvorst
06 25 02 50 78
solo_tu@live.nl
Detailhandel
September 2009

”Gilian van den
Homberg van Solo
Tu geeft eerlijk
advies”
Activiteiten
Verkoop van damesmode in
elke prijsklasse. Verkoop van
tassen en bijoux.
Doelgroep
Dames van alle leeftijden
die graag leuke kleding willen
dragen.
Onderscheidend
vermogen
Gilian van den Homberg van
Solo Tu is eerlijk in haar advies.
Klanten moeten zich prettig
voelen in de winkel en blij zijn
met hun aankopen.
Ramon en Bram Leenders bezig met inrichten van de nieuwe zaak
Ramon en neef Bram Leenders, die
ook bij Binnen Jan Leenders werkt,
spelen in Panningen bij Kepèl.
Over enkele weken speelt Horst
tegen Panningen. Tijdens dit sportieve
treffen is de kans groot dat Ramon en
Bram enkele potentiële klanten treffen en zullen moeten tackelen.
De opening van ‘Binnen Jan Leenders’ is op 9 oktober.

feliciteert

binnen
Jan Leenders

Jacob Merlostraat 15-17 en 23 in Horst
T (077) 399 81 10
www.herraetsslapen.nl

Jan Leenders Vijverlaan 2, 5961 DJ Horst T 077 398 80 55 jan.leenders@hetnet.nl

08
10

winkel&bedrijf 09

Jubileumshow Florale Vormgevers

‘One-Man-Show’
’Incredible 10’ heet de nieuwe show die vanaf 6 november in première gaat in Théâtre Floral. Zoals de titel van de show al verklapt, gaat het om het
10-jarig bestaan van Théâtre Floral. Théâtre Floral is entertainment met vele invalshoeken, waarin bloemen altijd in de hoofdrol staan. Florale Vormgevers
Erwin Michielsen en Ger Hoebers zijn de oprichters van deze formule.
“Wij verheugen ons op de
bijzondere jubileumshow die komen
gaat”, aldus Erwin en Ger. In de
afgelopen 10 jaar presenteerden wij
in totaal 23 producties, die vervolgens
twee tot drie weken draaiden.
Dat de formule aansloeg, bleek uit
de extra optredens, waarbij een van
de hoogtepunten een optreden was
voor Prinses Margriet en Pieter van
Vollenhoven.

“Wij verheugen
ons op de bijzondere
jubileumshow die
komen gaat”
De producties die de afgelopen
10 jaar in Théâtre Floral plaatsvonden,
waren vaak in samenwerking met bijzondere mensen. Om een voorbeeld te
noemen: ‘La vie en rose’ in 2002 met
Arnoldine Vergeldt uit Lottum, waar
de roos centraal stond. Arnoldine is
specialiste op het gebied van eetbare
rozenproducten. In de voorstelling van
Puur Natuur, heeft de toeschouwer
kunnen genieten van prachtige natuuropnamen van Huub Eickmans”, aldus
Erwin en Ger.
Zo dansten de SIJ Dance Company en Floral Dance Art in diverse voorstellingen. Stuk voor stuk
creatieve breinen, die - samen met
Florale Vormgevers - de toeschouwers
al 10 jaar op rij weten te fascineren.
Reden voor beide heren om met

Incedible 10, een show met oogstrelende bloemtaferelen
al deze bijzondere artiesten een
jubileumvoorstelling te maken.
Bij de show ‘Incredible 10’ wordt
een film in het decor geprojecteerd
die is samengesteld door Ger Hoebers.

Alle artiesten vertolken hierin een rol.
Erwin Michielsen staat deze keer alleen op het podium. Sleutelbegrippen
zijn actie, beweging en oogstrelende
bloementaferelen.

De shows zijn nog te bezoeken op
6, 8, 12, 13 en 14 november. Aanvang:
20.00 uur.
De voorstelling van zondag 8
november begint om 15.00 uur.

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

DragonDancers
en Munckhof
Asia fuseren
in DDMA
Vanaf heden hebben DragonDancers en Munckhof Asia hun
krachten gebundeld betreffende
hun activiteiten in China. Beide
bedrijven brengen hun Chinaactiviteiten onder in een nieuwe
organisatie: DDMA. Tom Roefs,
directeur Travel Divisie Munckhof:
“Door de handen ineen te slaan,
komt meer kennis en expertise
samen, zodat we klanten nog
beter kunnen ondersteunen in het
opzetten van zaken in en met
China.”
De bundeling van krachten betekent het ontstaan van een nieuw
bedrijf waarin zowel DragonDancers
als Munckhof voor 50% aandeelhouder is. In China en in Nederland
heeft DDMA Chinees-, Engels- en Nederlandssprekende medewerkers in
dienst. Door de fusie wordt een brug
geslagen tussen China en Nederland.
DDMA is in beide landen vertegenwoordigd met een eigen kantoor. In
Nederland is dit gevestigd in Venlo
en in China in Beijing. Roefs: “Met
de twee vestigingen is de fysieke
afstand met klanten heel klein,
waardoor makkelijk en goed overleg
gevoerd kan worden. Als een klant
voor zaken in China is, kunnen onze
medewerkers de klanten daar opvangen en begeleiden, waardoor er
geen misverstanden ontstaan en de
gestelde doelen bereikt worden.”
DragonDancers is een adviesbureau in China, dat sterk geworteld is
in zowel de Chinese als de westerse
cultuur. DragonDancers heeft jarenlange ervaring en onderscheidt zich
van andere adviseurs door laagdrempelig advies aan te bieden aan
ondernemingen. Creativitieit, cultuur
en professionaliteit zijn daarbij de
belangrijkste pijlers.

Hulp bij verstelwerkzaamheden in naaicafé
Elke eerste vrijdag van de maand kan men terecht in De Kantfabriek
voor hulp bij naai-, verstel- en knipwerk. Zaken waarbij deskundige hulp
wordt geboden in het naaicafé, dat begin september van start ging. Hulp bij
een broek verstellen is voortaan een makkie.
Begeleidster en coördinator Miep
Philipsen van de Kantfabriek en
naaidocent Henny van de Munckhof
zijn enthousiast. “We hebben dit
naaicafé opgezet omdat veel mensen niet precies weten hoe ze een
broek korter moeten maken of hoe
ze een rits kunnen vervangen. Soms
heeft men zelf geen naaimachine en
dan biedt dit initiatief uitkomst.
Deelnemers kunnen hier leren
knippen, eigen patronen uitwerken
en zelfs iets geheel nieuws ontwerpen. Het is geen naaicursus, maar
we geven tips voor het uitwerken
van bepaalde zaken.
De hulp die we daarbij krijgen
van Henny, is belangrijk, omdat
dit zelfvertrouwen geeft aan de
deelnemers. Ze vlindert als het ware
van de ene naar de andere plek om
uitleg te geven. Dat geeft een goed
gevoel en daar doen we het voor,”
verteld Miep.

Elke eerste vrijdag van de maand
kan men in de Kanfabriek terecht om
iets op te steken wat naai- en verstelwerk betreft. Van 14.00 tot 17.00
uur wordt assistentie verleend. Alleen
wanneer gebruik gemaakt wordt van
advies of hulp, betaalt men € 5,-.

“Dat geeft een goed
gevoel en daar doen
we het voor”
Er is een vrije inloop. Het naaicafé
maakt deel uit van de Kantfabriek.
“Alle materialen en machines zijn van
de Kantfabriek. Vaak komen mensen
met een patroon, stofje, of kledingstuk
waar iets mee moet gebeuren en dan
helpen wij waar mogelijk. Het loopt
werkelijk fantastisch. Er is veel aanloop
en de deelnemers zijn enthousiast. Het
is ook vaak een kwestie van durven,
want men is al vlug bang dat een

Het naaicafé helpt bij verstelwerkzaamheden van broek of jurk
kledingstuk niet meer te verstellen is,”
aldus Miep. In de Kantfabriek zijn zo’n
130 vrijwilligers actief en de Kantfa-

briek is geopend op vrijdag, zaterdag
en zondag. Vanaf 1 januari 2010 gaat
dit veranderen en is de Kanfabriek zes

dagen per week open. Op maandagen
zal het museum gesloten zijn. Zie ook:
www.museumdekantfabriek.nl
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Voorwaarden subsidieregeling
glasisolatie bekend
Het ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie heeft de voorwaarden voor de onlangs aangekondigde
subsidieregeling voor isolatieglas bekend gemaakt. De nieuwe regeling is onderdeel van het pakket aan stimuleringsmaatregelen voor energiebesparing voor woningen en gebouwen. De regeling geldt voor eigenaar-bewoners
en VVE’s van woningen die vóór 1995 zijn gebouwd.
Eigenaar-bewoners die isolatieglas
plaatsen kunnen de subsidie verzilveren door via de website van Meer met
Minder een waardebon aan te vragen.
De waardebon kan worden ingeleverd
bij de glaszetter die vervolgens de
korting verstrekt. De bon is maximaal
vier maanden geldig. Dat betekent dat
na verstrekking van de bon het glas
binnen vier maanden geplaatst moet
zijn. De glaszetter dient de bon binnen
eenzelfde termijn te declareren.
De regeling wordt officieel pas
per 1 oktober 2009 opengesteld,
met terugwerkende kracht tot 1 juli
2009. Aan mensen die tussen 1 juli

en 1 oktober isolatieglas hebben
laten plaatsen zal het subsidiebedrag
worden uitgekeerd op basis van een
ingediende kopie van de factuur, in
combinatie met de waardebon. Zij
moeten dus in oktober nog wel een
waardebon aanvragen om voor de
subsidie in aanmerking te komen.
De regeling is van toepassing op
isolatieglas met een isolatiewaarde
van maximaal 1,60 W/m2K. Er dient
minimaal 5 m2 glas te worden geplaatst. De subsidie bedraagt 35 euro
per m2 en maximaal 20 procent van
de kosten, met een maximum van
1.100 euro (inclusief BTW). Het glas

moet geplaatst zijn volgens de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 3577,
wat zichtbaar moet zijn op de factuur.
De glaszetter kan de eigenaar hierover
informeren. De regeling sluit per 31
december 2010.
Minister van der Laan trekt voor
de subsidieregeling 45 miljoen euro
uit. Naar verwachting is dit voldoende
voor het aanbrengen van isolatieglas
in ongeveer 65.000 woningen. De
regeling werkt op basis van wie het
eerst komt wie het eerst maalt. Meer
informatie over de voorwaarden en
het aanvragen van de waardebon is te
vinden op www.meermetminder.nl

Voor openbare bekendmakingen zie www.horstaandemaas.nl
www.sevenum.nl www.meerlo-wanssum.nl
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:
Alleenstaande
€ 943,64
Alleenstaande ouder € 1.213,24
Gehuwden/samenwonenden
€ 1.348,05
Als uw (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

aanmerking voor een langdurigheidstoeslag.
Verdere voorwaarde
U mag niet méér eigen vermogen
hebben dan € 5.455,00 (alleenstaanden) of € 10.910,00 (voor alleenstaande ouders en gehuwden). Hebt u
een eigen huis, dan mag er niet meer
dan € 46.100,00 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
€ 250,00 tot maximaal € 500,00,
b voor een alleenstaande ouder van
minimaal € 225,00 tot maximaal
€ 450,00,
c voor een alleenstaande van minimaal
€ 175,00 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.

Meerlo-Wanssum

Alleen loketten
voor burgerzaken en
financiën nog open
Vanaf 1 oktober 2009 is het publieksloket in Meerlo-Wanssum tot
aan het einde van dit jaar uitsluitend open voor burgerzaken (onder
andere aangiftes en paspoorten) en belastingzaken.
Voor overige dienstverlening
kunnen inwoners van Meerlo,
Swolgen en Tienray een afspraak
op maat maken via het gemeentehuis in Horst (tel. 077 477 97
77, gemeente@horst.nl, www.
horstaandemaas.nl). De inwoner van
Blitterswijck, Geijsteren en Wanssum
moet voor de overige dienstverlening al naar het gemeentehuis in
Venray behalve voor Werk, Inkomen
en Zorg. Daarvoor moet men tot 1
januari nog naar Horst aan de Maas,
omdat die deze taken al uitvoerde
voor de gemeente Meerlo-Wans-

sum. Vanaf de fusiedatum 1 januari
2010 moeten de inwoners van de
kernen van Blitterswijck, Geijsteren
en Wanssum voor àlle diensten naar
het gemeentehuis in Venray. Het
gemeentehuis van Meerlo-Wanssum
is vanaf die datum gesloten voor
publiek. De contactgegevens van
gemeente Venray zijn tel. 0478 52
33 33, gemeente@venray.nl, www.
venray.nl. Het loket Bevolking op het
gemeentehuis van Meerlo-Wanssum
is iedere werkdag open van 9.00 tot
12.00 uur en op donderdagavond
van 17.00 tot 19.00 uur.

Meerlo-Wanssum

Gemeente beloont bijzondere
inzet met gemeentelijke pluim
Welke persoon of vereniging mag het gemeentebestuur volgens u in
het zonnetje zetten? Inwoners van de gemeente Meerlo-Wanssum
mogen kandidaten voordragen, die zich voor langere tijd en belangeloos
hebben ingezet voor de gemeente en daarvoor een pluim verdienen.
Geselecteerde personen en/of
verenigingen worden op 7 december
2009 tijdens de laatste raadsvergadering van het zelfstandige MeerloWanssum geëerd.
Uw voordracht inclusief een
schriftelijke motivatie kunt u tot en
met 30 oktober 2009 indienen bij

de gemeente Meerlo-Wanssum.
U gebruikt hiervoor een kandidaatstellingsformulier dat u kunt
downloaden van de website van de
gemeente www.meerlo-wanssum.
nl. Hier vindt u ook meer informatie over de selectiecriteria en de
verdere procedure.

Sevenum

Middag voor gehandicapten
en hun begeleiders
In het laatste jaar van de zelfstandige gemeente Sevenum organiseert
Afscheidscomité DAS een gezellige middag voor alle gehandicapten en hun
begeleiders uit Evertsoord, Kronenberg en Sevenum.
Op woensdag 14 oktober bent u
met uw begeleider vanaf 13.30 uur
tot ± 17.00 uur van harte welkom in
De Wingerd. De toegang is gratis.
Alle mensen die tot deze doelgroep horen, bijvoorbeeld rolstoelers, rollatorgebruikers, mensen met
andere lichamelijke beperkingen of
mensen die door ouderdom minder
sociaal actief kunnen zijn, zijn van
harte welkom. U hoeft geen bezoeker

te zijn van De Zonnebloem of gehandicaptenvereniging; iedereen is van
harte welkom.
Het wordt een verrassende en
gezellige middag. Dus schroom niet
om u aan te melden. U kunt zich vóór
11 oktober 2009 aanmelden bij:
Truus Groetelaars tel: 467 21 07
Truus van Hegelsom tel: 467 21 40
Ton Trienekens
tel: 467 27 19

Herinrichting vier ’inkomwegen’ Sevenum
Op 29 juni 2009 is er een informatieavond gehouden over de voorgenomen herinrichting van de hierna
genoemde vier “inkomwegen” naar
het centrum van Sevenum:
- De Donckstraat (tussen Molenstraat en Peperstraat)
- De Steinhagenstraat (tussen Dorperweiden en Hackfoirtstraat)
- Den Eigen (tussen Wilhelminastraat en Maasbreeseweg)

- Maasbreeseweg (tussen Schoutstraat en Mgr. Evertsstraat).
Adviesbureau Arcadis, die de
herinrichtingsplannen heeft opgesteld,
heeft op die avond een toelichting
gegeven op de achtergrond van de
plannen en de ontwerpen. Naar
aanleiding van de gemaakte opmerkingen en gedane suggesties van
de aanwezigen zijn de ontwerpen

aangepast en geoptimaliseerd. Deze
aangepaste ontwerpen zijn in te zien
(als PDF-bestand) via www.sevenum.
nl - Bewoner - Werk in uitvoering.
Hier vindt u onder het kopje
‘Inkomwegen Gemeente Sevenum’ de
vier ontwerptekeningen. Tevens is hier
de presentatie te zien, zoals die op
29 juni gehouden is. U kunt de
tekeningen ook inzien op het gemeentehuis in Sevenum.

De voorliggende planning – onder
voorbehoud van de weersomstandigheden – is als volgt:
· Maasbreeseweg: begin/medio
november 2009 t/m 15 januari 2010
· Den Eigen: 18 januari t/m
12 februari 2010
· De Donckstraat: 17 februari t/m
23 april 2010
· Steinhagenstraat: 26 april t/m
28 mei 2010

Via de gemeentelijke website en
het gemeentenieuws in ’t Klökske
worden eventuele aanpassingen
in de planning en de in te stellen
omleidingsroutes gepubliceerd.
Bewoners/ondernemers, die
binnen het werkvak (van de her in te
richten weg) wonen, worden voorafgaand per brief geïnformeerd door
de aannemer.
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Overheid beslist sneller over uw aanvraag

Nieuwe ‘Wet dwangsom en beroep
bij niet tijdig beslissen’
Denkt u in aanmerking te komen voor een subsidie? Gaat u AOW aanvragen? Overweegt u een bezwaarschrift tegen de gemeentelijke belastingen te
versturen? Wilt u kinderbijslag ontvangen? Gaat u een café openen en heeft u een drank- en horecavergunning nodig?
In al deze gevallen moet u een
aanvraag indienen bij de overheid.
Vaak is dat de gemeente, soms de
provincie, het waterschap of de rijksoverheid. Nadat u de aanvraag gedaan
heeft, moet u wachten tot de overheid
een beslissing genomen heeft. Die
beslissing is belangrijk voor u, dus u
wilt zo snel mogelijk weten waar u
aan toe bent.
Daarom geldt vanaf 1 oktober
2009 de nieuwe ‘Wet dwangsom en
beroep bij niet tijdig beslissen’. Die
wet versterkt uw positie in het geval
dat de overheid niet tijdig over uw
aanvraag beslist.
Wat is ‘niet tijdig’?
Een overheid die ‘niet tijdig’ beslist, overschrijdt de beslistermijn. Dat
kan een wettelijke termijn zijn: soms
staat in de wet welke termijn voor een
beslissing staat. Als er geen wettelijke
termijn is, geldt een redelijke termijn.
Wat redelijk is, hangt af van de soort
beslissing. Dat kan enkele weken
of maanden zijn, maar in sommige
gevallen ook een paar dagen. Het
uitgangspunt is: niet langer dan nodig
is om een goede beslissing te kunnen
nemen.

Sevenum

Geplande
militaire oefening

Welke voordelen heeft de wet
voor u?
Verstrijkt de wettelijke of de
redelijke termijn toch zonder dat de
overheid beslist over uw aanvraag?
Dan stuurt u het bestuursorgaan waarbij u de aanvraag heeft ingediend een
brief, waarin u vraagt om een dwangsom. Hiermee stelt u de overheid ‘in
gebreke’. De overheid heeft dan twee
weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan
verbindt de nieuwe wet daaraan twee
gevolgen:
1. De dwangsom begint automatisch te
lopen
Als u de overheid in gebreke gesteld
heeft en twee weken daarna is er
nog geen beslissing, dan heeft u
recht op een dwangsom voor elke
dag dat de beslistermijn overschreden wordt. De dwangsom loopt ten
hoogste 42 dagen (en bedraagt
maximaal € 1260,00).
2. U kunt direct beroep instellen
Als u de overheid in gebreke gesteld
heeft en twee weken daarna is er
nog geen beslissing, dan kunt u
bovendien meteen beroep instellen
bij de rechter. U hoeft dus niet meer

(zoals in de huidige situatie) eerst
bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing. Verklaart de
rechtbank het beroep gegrond, dan
is de overheid verplicht om alsnog
binnen twee weken te beslissen.
Opschorten beslistermijn
Het is in uw eigen belang en in het
algemeen belang dat de overheid een
weloverwogen beslissing neemt over
uw aanvraag. Daarom kan het nodig
zijn dat de overheid meer tijd krijgt om
te beslissen. In een aantal gevallen kan
zij de beslistermijn verlengen.
Bijvoorbeeld als het gemeentehuis is
afgebrand, als de overheid moet
wachten op aanvullende informatie van
u of uit het buitenland, als de overheid
zo veel informatie van u ontvangt dat
een beslissing onmogelijk binnen de
beslistermijn genomen kan worden, of
als u schriftelijk instemt met de
opschorting. In de wet staat ook hoe de
overheid u moet informeren over de
opschorting van de beslistermijn.
De procedure in het kort
In stappen ziet de procedure er als
volgt uit zodra de nieuwe wet van
kracht is.
1 u dient een aanvraag in;

2 de beslistermijn verstrijkt zonder
beslissing;
3 als aanvrager stelt u het bestuursorgaan waarbij u de aanvraag heeft
ingediend schriftelijk in gebreke;
4 twee weken verstrijken zonder
beslissing;
5 de dwangsom gaat automatisch
lopen (max. 42 dagen en
€ 1260,00) én u kunt direct beroep
instellen bij de rechter;
6 als u direct beroep heeft ingesteld
en de rechter verklaart het beroep
gegrond, dan moet het bestuursorgaan alsnog binnen twee weken
beslissen.
Bezwaar en administratief beroep
Ook als u bezwaar maakt tegen een
beslissing of administratief beroep
instelt, veranderen de betreffende regelingen. Hieronder staat waar u meer
informatie kunt krijgen.
Heeft u vragen?
Met vragen kunt u terecht bij de
afdeling Bestuurlijke, Juridische Zaken
en Communicatie van de gemeente
Horst aan de Maas, tel. 077 47 79 777.
Op www.minbzk.nl/wetdwangsom vindt u meer informatie over de
nieuwe wet.

Werkzaamheden aan het spoor
in gemeente Horst aan de Maas

Op vrijdag 25 september was
de startbijeenkomst van het
netwerk ’Vrijetijdsmakelaar’.
De Vrijetijdsmakelaar is er voor
mensen met een beperking en
senioren die het moeilijk vinden
zelf passende vrijetijdsactiviteiten
te vinden.
Neem voor meer informatie
contact op met coördinator Ingrid
van den Sigtenhorst, tel. 06 120 78
561, e-mail i.vd.sigtenhorst@meenml.nl.

Horst aan de Maas
Bezoekadres
Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Postadres
Postbus 6005
5960 AA Horst
Telefoon
077 477 97 77
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

Meerlo-Wanssum
Bezoekadres
Beatrixstraat 2
5864 AH Meerlo
Postadres
Postbus 1400
5864 ZG Meerlo
Telefoon
0478 69 92 22

In de periode van 12 tot en
met 15 oktober 2009 vindt er,
onder andere in Sevenum, een
geplande militaire luchtverdediging oefening plaats. Praktisch
houdt dit in dat tegelijkertijd en op
diverse plaatsen en in diverse
gemeenten, opstellingen worden
betrokken met voertuigen. Aan
deze oefeningen nemen ongeveer
400 personen deel en zal logistiek
worden ondersteund door meer
dan 100 voertuigen. De verplaatsingen vinden hoofdzakelijk plaats
over openbare wegen en de
(openbare) veiligheid zal te allen
tijden in acht worden genomen.

Netwerk
‘Vrijetijdsmakelaar’
van start

Gemeenteinformatie

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
Het voormalige stationsgebouw van Meerlo-Tienray
In de maanden september en oktober werkt ProRail aan het spoor in Melderslo. De werkzaamheden vinden
overdag en ’s nachts plaats. Er wordt vaak ’s nachts gewerkt, omdat er dan geen reizigerstreinen rijden. Dat is
veiliger voor de spoorwerkers en de treinreizigers ondervinden zo minder overlast.
Vernieuwingswerkzaamheden
De overweg aan de Broekhuizerdijk
wordt vernieuwd. Er wordt een nieuwe
overwegbevloering gelegd en rondom
de overweg wordt ook een nieuwe
asfaltlaag aangebracht. Tijdens deze
werkzaamheden wordt de overweg
aan de Broekhuizerdijk afgesloten voor
al het verkeer, ook voor voetgangers!

Data werkzaamheden
In de gehele periode van zaterdag 17 oktober 23.00 uur tot en met
maandag 19 oktober 06.00 uur wordt
er continu gewerkt!
Afsluiting overweg Broekhuizerdijk
Op de boven genoemde data is de
overweg Broekhuizerdijk afgesloten
voor al het verkeer (ook voor voet-

gangers!). Er wordt een omleiding
ingesteld.
Voor algemene vragen betreffende
de werkzaamheden kunt u contact
opnemen met de heer R. Kersten
van de Afdeling Realisatie en Beheer
van de gemeente Horst aan de Maas,
bereikbaar op tel. 077 477 97 77.

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

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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Gemeente Sevenum
centraal bij TV Limburg
Deze week is er op TV Limburg
veel te zien over de gemeente
Sevenum. Burgemeester P. Mengde
opende afgelopen maandag de
uitzending.
De gemeente Horst aan de
Maas stond al in de spotlight bij TV
Limburg. Meerlo–Wanssum komt aan

bod in week 49 vanaf maandag 30
november. Speciale aandacht wordt
besteed aan het afscheid van burgemeester Hahn. De uitzending van
het programma Limburg Vandaag is
iedere werkdag van 14.00 - 16.00 uur.
Daarna volgen herhalingen tot en met
de volgende dag 12.00 uur.

www.hallohorstaandemaas.nl

Winnaars enquête
leefbaarheidsonderzoek

Wethouder Dings met de prijswinnaars
Loes Engels, Rob Zanders en M. Cuppen
Dinsdagmiddag zijn de prijzen
uitgereikt die de gemeente beschikbaar had gesteld aan deelnemers van
de leefbaarheidsenquête. De winnaars
ontvingen hun prijs uit handen van
wethouder Marcella Dings. Er was
ook een speciale jongerenenquête
in samenwerking met het Dendron
College. De jeugd reageerde daar
massaal op via internet. Rob Zanders

uit Horst en Loes Engels uit Sevenum
ontvingen ieder een Wii-spelcomputer.
De ballonvaart die bij de enquête in
het vooruitzicht was gesteld, werd
gewonnen door M. Cuppen uit America. De leefbaarheidsenquête werd
gehouden in het kader van de komende fusie tussen gemeente Horst aan de
Maas, de gemeente Sevenum en de
dorpen Meerlo, Tienray en Swolgen.

Nieuwe gemeente
moet fors bezuinigen
Mogelijk voelt u het de komende jaren in uw portemonnee. Als gevolg
van de economische malaise wordt de komende jaren rekening gehouden
met forse tekorten op de begroting van de nieuwe gemeente.
Het ergste van de crisis wordt nog verwacht. Tekorten ontstaan met name
omdat de landelijke overheid minder uitkeert aan de gemeenten. Om zich
hierop voor te bereiden stelt de gemeente een commissie in, die binnen
enkele maanden met een oplossing moet komen voor de begroting van
2010. Ook wordt gekeken naar het opvangen van de gevolgen op langere
termijn.

”Van de
35 miljard korting
zouden 3 miljard
ten laste komen
van de gemeenten”
Op een bijeenkomst van de drie
huidige gemeenteraden op dinsdag
29 september werd een en ander
uit de doeken gedaan. De overheid
gaat landelijk 35 miljard euro per
jaar bezuinigen. Hoe dit precies gaat
gebeuren is nog niet duidelijk; ook hier
is een aantal commissies ingesteld.
Duidelijk is wel dat de uitkeringen aan
de gemeenten via het zogenaamde
gemeentefonds lager zullen worden.
”Van de 35 miljard korting zouden
3 miljard ten laste komen van de
gemeenten. Een toerekening naar
het aantal inwoners van de nieuwe
gemeente levert een geschatte mogelijke korting op van 6 tot 10 miljoen
per jaar”, aldus Jan Vermazeren. Hij is
binnen de werkgroep financiën van de
nieuwe gemeente volop bezig met de
begroting voor het volgende jaar.
”Het feit dat we gaan herindelen,
verlicht het probleem”, zo werd geruststellend aan de raad medegedeeld.
”Kan het geld dat beschikbaar komt
door de verkoop van de aandelen

Komst NGB
heeft nagenoeg geen invloed
op de milieugezondheidskwaliteit
in Grubbenvorst
De GGD concludeert dat er ruim onder de wettelijke normen van
de geur en fijnstof gebleven wordt in Grubbenvorst.
De mogelijke komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf zorgt
nauwelijks voor veranderingen met betrekking tot de milieugezondheidskwaliteit in de omgeving.
Met betrekking tot plannen
rond het Nieuw Gemengd Bedrijf
(NGB) aan de Witveldweg in
Grubbenvorst heeft de gemeente
Horst aan de Maas de GGD
Limburg-Noord gevraagd om de
gezondheidsrisico’s rond dit plan
in kaart te brengen. De GGD
heeft hiervoor de methode van
de gezondheidseffectscreening
(GES) toegepast.
Deze methode houdt in dat
een schatting gemaakt wordt
van de concentraties van
schadelijke stoffen in de
nabijgelegen kern Grubbenvorst

afkomstig van het Nieuw
Gemengd bedrijf. Deze concentraties worden getoetst aan de
gezondheidkundige advieswaarde.
Het NGB omvat plannen voor
zowel een pluimveebedrijf als
twee varkensbedrijven. Met het
oog op gezondheidsrisico’s is met
name de uitstoot van fijnstof en
geur van belang.
De metingen van de GGD
hebben aangetoond dat bij de
grens van de bebouwde kom van
Grubbenvorst men ruim onder de
wettelijke norm van zowel fijnstof
als geur blijft.

Het bedrijf heeft nagenoeg
geen invloed op de milieugezondheidskwaliteit. In beide
gevallen leveren de metingen
een waardering in het kader van
de GES-methode op die omschreven wordt als ‘vrij matige
milieugezondheidskwaliteit’. Dit
is de op een na beste categorie
in de GES-methode.
Overigens valt de heersende
achtergrondconcentratie in de
gemeente Horst aan de Maas
(zonder aanwezigheid NGB) ook
in deze categorie. Fijnstof is er
altijd geweest en zal er ook
altijd zijn. Een concentratie van
nul bestaat niet.
Meer informatie over het
rapport van de GGD LimburgNoord treft u aan op
www.horstaandemaas.nl.

van Essent het probleem verlichten?”,
werd gevraagd. Ook hierop moet een
passend antwoord komen.

”Het feit dat we
gaan herindelen,
verlicht het probleem”
In de begroting van de nieuwe
gemeente gaat het per jaar om zo`n 80
miljoen euro. De meicirculaire van dit
jaar levert voorlopig de meest concrete
getallen op. Deze geeft inzicht in de
hoogte van de algemene uitkering van
2010, deze zou 2,8 miljoen euro lager
worden. Vertaald naar de begroting
levert dit bij ongewijzigd beleid voor
2010 een tekort op van 1,6 miljoen
euro.

”De begroting voor 2010 sluitend
maken”, zo luidt onder andere de
opdracht aan de commissie, die onder
leiding van de gemeentesecretaris
oplossingen gaat inventariseren. Het
overgrote deel van de gemeentelijke
uitgaven bestaat uit personeelsuitgaven, er zijn kosten die uit investeringen voortkomen, er zijn subsidies
enzovoort. De verwachting is dat er
voor het komend jaar al minder populaire maatregelen zullen komen. ”De
subsidies voor het jaar 2010 blijven
echter op hetzelfde niveau als in het
jaar 2009”, zegt Jan Vermazeren.
Voor de jaren daarna ziet het er
minder rooskleurig uit. Afstoten van
gemeentelijke taken, minder subsidies
en verhoging van belastingen kunnen
aan de orde komen. De adviezen van
deze zogenaamde taskforce commissie komen in de nieuwe raad vanaf
januari 2010 aan de orde. De nieuwe
raad zal dan ook de nodige keuzes
moeten maken om in elk geval de begroting voor 2010 sluitend te maken,
zodat de fusiegemeente in financieel
opzicht een gezond begin maakt. Voor
de nieuwe raad is dus geen vliegende
start weggelegd.

Kandidatenlijst SP
10 oktober bekend
‘Een frisse wind door onze gemeente’ zou volgens fractievoorzitter
van Rengs het credo moeten worden van de verkiezingen. In het
verkiezingsprogramma, dat op 10 oktober openbaar wordt gemaakt,
staan onder andere landbouw, zorg, verenigingen, recreatie en de
natuur centraal.
Michael Van Rengs uit America,
sinds 2008 fractie voorzitter van de
SP in Horst aan de Maas, is lijsttrekker bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Van Rengs: “We
hebben een sterke lijst met een
grote diversiteit in leeftijd en beroep.
Door de verschillen in beroep en
aandachtsgebied is hierin kennis van
zaken gewaarborgd.”

“De SP is een partij
die zich sterk maakt
voor de inwoners van
Horst aan de Maas”
Nummer 2, Frank Spreeuwenberg uit Melderslo, heeft al ervaring
opgebouwd in de raad. Nummer 3,
Linda Hogema, woont in Horst en
heeft ervaring bij de Provinciale Staten van Utrecht. Nummer 4 van de
lijst is Anthony van Baal uit Tienray.

Hij heeft bestuurlijke ervaring in de
dorpsraad en plaatselijke voetbalclub. Nummer 5 op de lijst is Hendrik
Hazeu uit Horst. Hij is het oudste
raadslid. Enkele andere namen op
de lijst: Wilma Kurvers, Louis Huijs
en Ron Janssen. Binnenkort wordt
de lijst bekendgemaakt. Lijstduwer
is Thijs Coppus, geen onbekende in
Horst aan de Maas.
Van Rengs: “De SP is een partij
die zich sterk maakt voor de inwoners van Horst aan de Maas. Dit komt
in ons verkiezingsprogramma terug.
We hebben in elke kern een enquête
afgenomen met belangrijke zaken
voor de mensen. De SP is er voor alle
mensen en wil de afstand tot de burgers doen afnemen. De SP heeft zich
in de afgelopen jaren bewezen en
mensen weten dat de SP een partij is
die woord houdt. Het wordt tijd voor
een andere koers. Bij de komende
verkiezingen zou dit tot uiting moeten komen in de stemverhouding.”
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Politiek in HALLO
HALLO wil alle inwoners van de nieuwe gemeente voorzien van nieuws, feiten en achtergronden. Met de
gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht gaan de politieke groeperingen binnen de nieuwe gemeente een
interessante tijd tegemoet.
HALLO biedt alle politieke
groeperingen binnen de gemeente
Horst aan de Maas de mogelijkheid
in beeld te komen. In het nieuwsblad wordt elke week gratis
ruimte beschikbaar gesteld voor
mededelingen van alle politieke
groeperingen. Uniek voor Horst aan
de Maas en uniek voor alle politieke
groeperingen.
De inhoud van deze mededelingen op deze pagina wordt
beschouwd als ingezonden stuk
wat wil zeggen dat de inhoud van

de mededeling geheel voor de
verantwoording van de inzender is.
De journalistieke uitgangspunten
van de redactie van HALLO Horst
aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor)
zijn op deze communicatie niet van
toepassing. Voor elk van de Politieke
groeperingen is een vaste ruimte
beschikbaar en deze is voor elke
groepering gelijk.
Indien er door meerdere Politieke
groeperingen een mededeling wordt
ingestuurd geschiedt de volgorde van
plaatsing op basis van het tijdstip van

binnenkomst van de mededeling bij
de redactie van HALLO Horst aan de
Maas. De inhoud dient uitsluitend
om achterban en (potentiële) kiezers
te informeren over uitgangspunten,
standpunten en werkzaamheden
van de desbetreffende politieke
groepering.
De mededeling dient uiterlijk
maandagochtend voor 10.00 uur
aan de redactie van HALLO Horst
aan de Maas digitaal (redactie@
hallohorstaandemaas.nl) te worden
aangeboden.

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

Naar een slimme en slanke organisatie
Afgelopen week zijn de gemeenteraden geïnformeerd over de
financiële vooruitzichten. Met verwachte tekorten van 1,6 miljoen in 2010
en 3,2 miljoen in 2013 zijn die niet rooskleurig. Om de begroting gezond
te krijgen, moeten daarom keuzes gemaakt worden. Het doen van loze
beloftes past niet bij de realiteit van de financiële situatie van de nieuwe
gemeente.
Er wordt momenteel gewerkt
aan scenario’s voor bijvoorbeeld
10% bezuinigen op elke gemeentelijke afdeling. Wat zijn de mogelijkheden? Wat levert het op? Wat

zijn de (maatschappelijke) gevolgen? Hiermee kan de nieuwe raad
afgewogen besluiten nemen over de
noodzakelijke bezuinigingen.Volgens
Essentie is de omvang van de tekorten

zo groot dat de “kaasschaafmethode”
niet werkt. Er zal een fundamentele
kerntakendiscussie moeten komen
waarin de nieuwe gemeente bepaalt
wat ze nog wel doet en wat niet.
Sommige taken kunnen beter en
goedkoper door een marktpartij
uitgevoerd worden (“Privaat wat kan,
publiek wat moet!”).
Verder is het afschaffen of vereenvoudigen van bepaalde gemeentelijke
regelgeving noodzakelijk. Dit is niet

alleen prettig voor de burgers en voor
het bedrijfsleven, maar het betekent
ook minder ambtelijke tijd in voorbereiding en controle. De fusie is een
uitgelezen kans om de hele organisatie en alle regels en verordeningen
tegen het licht te houden en hier en
daar flink te snoeien. Bovendien moet
een fusie ook efficiencyvoordelen
opleveren.
Het resultaat van deze operatie moet een ‘slimme en slanke’

gemeentelijke organisatie opleveren
die klaar is voor de toekomst. Vaak
wordt er gekozen voor een makkelijke weg: lasten verhoging voor
burgers en bedrijven of snijden in
subsidies voor bijvoorbeeld verenigingen. Essentie wil beginnen met
de blik te richten op de gemeentelijke organisatie. Daar moet al veel
winst te halen zijn.

Als CDA willen we aandacht voor
gezinnen en hun (dagelijkse) problemen. Gezinnen vormen een belangrijke hoeksteen van de samenleving
en wij vinden het van groot belang dat
problemen worden benoemd en oplossingen bedacht. Hierover gaan wij in
gesprek met diverse ouderraden van
kinderopvangorganisaties en scholen.
Daarnaast willen we ook graag in ge-

sprek met gezinnen zelf. We nodigen
iedereen uit om hierover mee te
denken, zodat wij met uw ideeën
aan de slag kunnen!

Freek Selen, Lijsttrekker Essentie

Rust in het gezin?
Het ‘managen’ van een gezin is tegenwoordig een lastige klus. Vader
en moeder hebben allebei een baan, hebben hobby’s, doen aan sport en
houden ook nog van gezelligheid met familie of vrienden.
De kinderen gaan naar de
opvang, de gastouder of school en
hebben daarnaast nog allerlei andere
verplichtingen.
Om alle activiteiten en afspraken op
elkaar af te stemmen zodat er ook

nog tijd voor elkaar over blijft is zo al
gauw een hele klus.
Voor éénoudergezinnen is de uitdaging nog groter. Vertalen we dit naar
concrete zaken dan zien we een aantal
thema’s:

· afstemming kinderopvang/school
en werk (op school, buitenschools,
openings/sluitingstijden);
· opvoeding (aandacht voor problemen als drank/drugsgebruik, veiligheid in het verkeer);
· sport en hobby’s( wel/geen schoolzwemmen, aansluiting op schooltijden);
· crisis (werkloosheid, griep etc.).

Voor meer info zie de website
van CDA Horst aan de Maas:
www.cdahorstaandemaas.nl of
neem contact op met Petra Leijssen
via telefoonnummer 06 34 11 22 11.

De SP kiest voor de boeren
De SP kiest voor de boeren en hun gezinnen en steunt hen in de
uitvoering van hun belangrijke rol in de voedselproductie en onderhoud
van het landschap. Horst aan de Maas is bij uitstek een agrarische
gemeente die drijft op de land- en tuinbouw.
De afgelopen jaren is de agrarische sector in onze gemeente enorm
veranderd. Steeds vaker komen
kleine en modale bedrijven in de
verdrukking en moeten ze plaats

maken voor grote stallen of kassen.
Minder mega, meer mens. Door
reusachtige bedrijven zoals het Nieuw
Gemengd Bedrijf (33.000 varkens en
1,3 miljoen kippen) komen kleine boe-

ren en gezinsbedrijven in het nauw. De
SP wil dat de gemeente de komst van
grote veebedrijven tegenhoudt en de
échte boerenbedrijven gaat ondersteunen. Op deze manier krijgen jonge
ondernemers de kans om een bedrijf
op te zetten en blijft het open landschap behouden. Zo maakt Horst aan
de Maas niet het verschil door grote
bedrijven, maar door goede bedrijven.

PvdA-PK: Rood en groen geeft een diepgaand beeld
De nieuwe politieke combinatie PvdA-PK verenigt de Partij van de
Arbeid Horst-Sevenum en Meerlo-Wanssum, Nieuw Perspectief Sevenum
en de Progressieve Kombinaties Meerlo en Sevenum. Een duidelijke
bundeling voor progressieve politiek. Sociaal met een groen hart.
PvdA-PK is haar campagne
gestart met de verspreiding van
geheimzinnige affiches en de plot-

selinge verschijning en verdwijning
van een reusachtige 3D-bril.
‘Aansprekende nieuwe campag-

nevorm’ feliciteerde de Limburger,
maar heeft de burger het wel gesnapt?
De 3D-bril en ‘loesje-achtige’
leuzen hebben op het terras en in een
wei bij natuurgebied ’t Ham de aandacht getrokken en mensen aan het
speculeren gezet over de betekenis.
Duidelijk, diepgang,duurzaam.

Voor de twintig enthousiaste
kandidaten die PvdA-PK presenteert
voor de verkiezingen, is het duidelijk.
Wij willen burgers uitdagen om mee
te denken en verantwoordelijkheid te
nemen voor de eigen leefomgeving.
Vraagstukken worden met diepgang
benaderd: eerst zelf denken en dan

daadkrachtig doen. Dat leidt tot
duurzame besluiten en een gezonde
plattelandsgemeente.
Wie nieuwsgierig is geworden, raden we aan deze en andere
kranten te blijven lezen en nodigen
we uit onze website te bezoeken:
www.pvdapk.nl
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Tentoonstelling met
1.421 dieren
In manege ‘Wieneshof’ aan de Hagelkruisweg 25 te Hegelsom vindt van
8 tot en met 10 oktober een grote dierententoonstelling plaats onder de
naam Peelhorstshow. De manege wordt omgebouwd tot een expositieruimte
waarin de geshowde dieren beoordeeld en bewonderd kunnen worden. Het
gaat hierbij om dieren in de categorieën grote hoenders, dwerghoenders,
sierduiven, siervogels, watervogels, konijnen, cavia’s en kleine knaagdieren.

doorgaan. Er waren toen 1.354 dieren
ingeschreven en alles was gereed toen
het uitbreken van pseudo-vogelpest
roet in het eten gooide. In 2003 werd
voor de tweede maal de tentoonstelling afgelast. In dat jaar was de
uitbraak van klassieke vogelpest de
boosdoener. De tentoonstelling vierde
in dat jaar haar 40-jarig jubileum.
De festiviteiten (jubileumshow) zijn
toentertijd verschoven naar 2004.

Gastkoren uit Grubbenvorst en Lottum

Najaarsconcert Gemengde
Zangvereniging Egelsheim
Hegelsom
Gemengde Zangvereniging Egelsheim organiseert op zaterdagavond
10 oktober een najaarsconcert in de Hubertuskerk van Hegelsom. Er zijn
tevens gastoptredens van het Grubbenvorster Mannenkoor en van
Gemengde Zangvereniging Le Rossignol uit Lottum.

”Een vakkundige
jury, afkomstig uit
alle windstreken,
zal de dieren
beoordelen op
raseigenschappen”
In manege Wieneshof zullen dit
jaar 1.421 dieren te bewonderen zijn
in diverse categorieën. Dit is een toename van 20% ten opzichte van vorig
jaar en is geheel tegen de tendens
in. Landelijk gezien neemt het aantal
deelnemers aan zulke shows af.

“We zijn inderdaad
in onze nopjes
met het grote aantal
inzenders”
In Hegelsom is dit niet het geval
en daar is de organisatie blij mee.
“We zijn inderdaad in onze nopjes met

Fanfare
Concordia en
fanfare
Ons Genoegen
Zondagmiddag 11 oktober
vindt in zaal De Meulewiek in
Meterik een uitwisselingsconcert
plaats tussen fanfare Concordia
uit Meterik en fanfare Ons
Genoegen uit Oirlo. Beide
korpsen staan onder leiding van
dirigent Geert Jacobs uit Leunen.
Het concert is voor fanfare Ons
Genoegen een serieuze voorbereiding op het bondsconcours
waaraan op 18 oktober wordt
deelgenomen in De Maaspoort te
Venlo.
De Meterikse fanfare Concordia zal om 14.30 uur het concert
openen. Fanfare Ons Genoegen
zal om circa 15.30 uur als tweede
muziekgezelschap optreden. Het
concert van de fanfare uit Oirlo
heeft als thema ‘Historische en
andere verhalen’. De inhoud van dit
concert wordt ook op het bondsconcours gespeeld.
Het uitwisselingsconcert begint
om 14.30 uur en duurt tot ongeveer
16.30 uur. De entree is vrij.

het grote aantal inzenders. Het wordt
een mooie show waar het publiek van
zal genieten. De dieren zelf laten zich
van hun mooiste kant zien en beoordelen. Een vakkundige jury, afkomstig uit
alle windstreken, zal de dieren beoordelen op raseigenschappen”, laat de
organisatie weten. Bezoekers kunnen
bijvoorbeeld zien hoe eendagskuikens
uit hun ei kruipen. De eieren liggen in
een doorzichtige broedmachine, waardoor het proces van uitkomen goed
te volgen is. Voor het eerst zijn er ook
kleine knagers te zien. Vogelvereniging
Ons Genoegen uit Horst staat op de
tentoonstelling met een volière met
daarin verschillende kleurrijke vogels.
In 1992 kon de tentoonstelling niet

In vroeger jaren had de organisatie
geen aparte naam voor de tentoonstelling, in 2000 kwam daar verandering
in. Door het bekender worden van de
show buiten de regio, werd besloten
de tentoonstelling een naam te geven:
Peelhorstshow. Een naam die gemakkelijk te onthouden is en tevens de
ligging van de show aangeeft, namelijk
in de omgeving van de Peel. Horst is
de benaming van het hoger gelegen
gebied, een horst, tussen de lager
gelegen Maasvallei en de Peel.
Sinds de eeuwwisseling worden de
tentoonstellingen dan ook gehouden
onder de naam ‘Peelhorstshow’.
Openingstijden: vrijdag 18.0022.00 uur, zaterdag 10.00-22.00 uur en
zondag 10.00-16.00 uur. Kinderen tot en
met 12 jaar gratis (onder begeleiding).

Men spreekt in Hegelsom al bijna
van een traditie bij het organiseren
van het najaarsconcert. Wat dit jaar
anders is dan voorgaande jaren,
is de plek waar het concert wordt
gehouden. Dit jaar is dat in de
Hubertuskerk.
Reden om het concert in de kerk
te houden, is met name de goede
akoestiek in de kerk van Hegelsom.
Naast de Egelheimers treedt ook een
koor op uit Lottum en Grubbenvorst.
Gemengde Zangvereniging
Le Rossignol uit Lottum heeft onlangs
haar 50-jarig jubileum gevierd. Het
programma van dit koor is divers:
echte koorklassiekers naast moderne ballades. Het Grubbenvorster

Mannenkoor is in 1988 opgericht.
Hun repertoire bestaat uit frisse,
moderne werken uit heel Europa,
de Balkan en Rusland. Het organiserende koor van Gemengde Zangvereniging Egelsheim brengt een aantal
klassieke werken ten gehore.
Zowel de dirigent van Le Rossignol als van het Grubbenvorster
Mannenkoor (Poul van Rooij), wordt
begeleid door pianiste Oksana Baljva.
Dirigent van het Gemengd koor
Egelsheim is John Wauben, met als
pianiste Ludmila Seroo-Ferroni.
Het najaarsconcert wordt gehouden
op zaterdag 10 oktober om 20.00 uur
in de Hubertuskerk van Hegelsom.
De toegang is gratis.

Fanfare Eendracht Meerlo
viert succes van optreden WMC
“We zijn met
de bus verdwaald
toen we richting
Kerkrade reden”

Fanfare Eendracht Meerlo
Fanfare Eendracht uit
Meerlo heeft, onder leiding van
Hans Bruels, deelgenomen
aan het World Music Contest
(WMC), dat plaatsvond van
9 juli tot 2 augustus in Kerkrade.
Het optreden is succesvol
verlopen en werd beloond
met een eerste prijs met 83.72
punten.

“Het initiatief
kwam van
de oudere leden”
Waarom naar het WMC? Piet Wagemans, bestuurslid van Fanfare Eendracht,
vertelt: “Het initiatief kwam van de
oudere leden. Zij hebben dit evenement
eerder beleefd en hier goede herin-

neringen aan overgehouden. De leden
met deze positieve ervaring hebben de
jongeren overtuigd, waardoor er een
grote meerderheid was die mee wilde
doen. Er zijn allerlei activiteiten georganiseerd in de aanloop naar het optreden
in Kerkrade. We hebben bijvoorbeeld
twee repetitiedagen gehad. Deze activiteiten hebben geleid tot een nog grotere
verbondenheid binnen de club.

Het was mooi te zien hoeveel
belangstelling er was vanuit het dorp.
We hebben de steun gehad van een
hele bus vol supporters. Een groot deel
van deze supporters bestond uit de
vrienden van de Fanfare uit Meerlo.”
Op mijn vraag of er nog onverwachte dingen zijn gebeurd, vertelt
Wagemans: “We zijn met de bus
verdwaald toen we vanuit Urmond,
waar we ingespeeld hadden, richting
Kerkrade reden.
We moesten om 10.00 uur aanwezig zijn en kwamen net voor tienen
aan. Dit was bijna net zo spannend als
het optreden zelf.
Fanfare Eendracht kijkt, ondanks
dat ze bijna te laat waren voor hun optreden, met een goed gevoel terug op
het WMC. Om het behaalde resultaat
te vieren, vindt er een receptie plaats
op zondag 11 oktober van 11.00 tot
13.00 uur in zaal ’t Brugeind in Meerlo.
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Europees Kampioenschap Bullshooter
in Sevenum

Speelgoedbeurs in
Hegelsom

Van 8 tot en met 11 oktober
wordt voor de eerste keer het
Europees Kampioenschap Bullshooter gehouden op de Schatberg.
Het is voor de zeventiende keer dat
het Europees Kampioenschap
Bullshooter georganiseerd wordt. De
wedstrijden beginnen om 18.00 uur.
Bullshooter is een vorm van elektronisch darten, dat gespeeld wordt
met softtips-pijlen op elektronische
kasten. Deze vorm van darten wint
razendsnel aan populariteit en wordt
wereldwijd in 51 landen gespeeld. Het
evenement in Sevenum bestaat uit
een open én een gesloten toernooi.
Om deel te kunnen nemen aan het
open toernooi dient men aangesloten
te zijn bij een dartbond. Er worden
1700 tot 1800 darters uit 18 landen

In het gemeenschapshuis
Debije te Hegelsom wordt op
zaterdag 17 oktober een
speelgoedbeurs georganiseerd
door Toneelvereniging Poespas.
De verkoop van speelgoed vindt
plaats van 11.00 tot 13.00 uur.
Speelgoed kan aangeboden
worden voor een zelf te bepalen prijs, waarbij 70% voor de
aanbieder is en 30% is voor de
organisatie. Per deelnemer mogen
maximaal 20 artikelen aangeleverd
worden.
Aanmelden kan bij Mieke
Keizers, bij wie men ook de prijsetiketten kan afhalen: Bakhuuske 2
te Hegelsom, 077- 3984429, tussen
18.00 en 19.00 uur.

Carnavalsvereniging
den Blauwpoët

Met de handen
in het haar

De spanning bij carnavalsvereniging den Blauwpoët loopt
op. Op dit moment heeft de
carnavalsvereniging uit Broekhuizenvorst nog steeds geen
onderkomen voor de grotere
activiteiten van het komende
carnavalsseizoen.
Aan het woord is Twan van
Ooyen, voorzitter van den
Blauwpoët: “Het ziet er inderdaad
niet goed uit, we zitten met de
handen in het haar. De afgelopen
jaren hebben we onze grotere
activiteiten kunnen houden in een
loods van transportonderneming
Van Leendert uit Broekhuizenvorst.
We zijn erg blij met deze hulp.
Eric van Leendert zegt toe dat
het dit jaar ook kan. Er is echter een
probleem als van Leendert de
ruimte op dat moment nodig heeft
voor zijn bedrijfsvoering. Ik schat
de kans in op 50 procent dat dit kan
gebeuren. Met name de prinsenreceptie en de zittingsavond, waar
vorig jaar 500 mensen aanwezig
waren, kunnen we dan nergens
onderbrengen. We kunnen het ons
niet veroorloven om deze avonden
in twee of drie keer te houden. Het
zou ook ten koste gaan van de
gezelligheid. De kleinere activiteiten kunnen we houden in café-zaal
het Dôrp. We hebben de afgelopen
periode iedere week een bestuursvergadering gehad om de situatie
te bespreken. Er wordt soms al
gesproken over ’hoe nu verder?’.
Het is duidelijk dat de gemeente denkt dat Broekhuizen en
Broekhuizenvorst één kern zijn. We
kunnen het erg goed met elkaar
vinden, maar willen wel onze eigen
identiteit behouden. Dit geldt zeker
voor het carnavalsgebeuren.
Hoe moet het nu verder met
den Blauwpoët uit Broekhuizenvorst? Van Ooyen en zijn medebestuursleden hebben er tot nu toe
nog geen antwoord op.

Bullshooting wint razendsnel aan populatiteit
verwacht in Sevenum. Om alles
en iedereen te kunnen herbergen,
heeft de Schatberg naast haar eigen
beschikbare ruimtes twee grote tenten

op haar terrein geplaatst. Een daarvan
wordt een grote horecatent waarin
elke avond live-muziek te horen is.
Zaterdag 10 oktober wordt om 19.30 uur

een vlaggenparade gehouden waarbij
elk landenteam zich presenteert. De
parade wordt afgesloten met een spetterend vuurwerk boven het natuurbad.

Poespas Hegelsom met voorstelling ‘Knettergek’

‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’
Toneelvereniging Poespas uit Hegelsom zet op 9 en 11 oktober de
voorstelling ‘Knettergek’ op de planken. Tien enthousiaste jongeren van de
toneelvereniging uit Hegelsom in de leeftijd van 17 tot 24 jaar hebben
maandenlang geoefend op het toneelstuk waarbij ze zelf grotendeels de
regie in handen hadden.
Roos Litjens, speelster van het jongerentoneel: “De ideeën rondom het
toneelstuk ‘Knettergek’ zijn opgepakt
in januari van dit jaar. Medio mei zijn
we toen begonnen met repeteren,
waarbij de 10 spelers zelf de regie
bepaalden. Door steeds feedback te
geven op elkaars spel, konden we ons
telkens weer verbeteren. We hebben

daarbij wel hulp gehad van Huub Saris,
die als ‘regisseur op afstand’ de zaak
in de gaten hield”, aldus Roos.
Het toneelspel speelt zich af in een
fictieve, met sluiting bedreigde psychiatrische inrichting. De behandelend
arts, een ambitieuze jonge vrouw, is
vastbesloten zoveel mogelijk patiënten
te genezen en er tegelijkertijd voor te

zorgen dat niemand op straat komt
te staan. Het blijkt echter al snel dat
de personeelsleden hierbij niet erg
behulpzaam zijn.

”Door steeds
feedback te geven
op elkaars spel,
konden we ons telkens
weer verbeteren”
De voorstelling is avondvullend
en bevat scènes met een lach en een

traan. De voorstellingen vinden plaats
op vrijdag 9 oktober om 20.00 uur en
zondagmiddag 11 oktober om 14.30
uur in zaal Debije in Hegelsom.
Info en kaarten via www.toneelverenigingpoespas.nl Bellen kan ook
tussen 18.00-19.00 uur met Tonnie
Bouten, 077 398 52 55.
Naast de twee voorstellingen in
Hegelsom staat nog een uitvoering
van ‘Knettergek’ gepland op 18 oktober om 20.00 uur in theater de Garage
in Venlo.
Kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar
aan de kassa.

religie

Gelufse Det?
De kerken in Sevenum, Kronenberg en Evertsoord werken samen in een
parochiefederatie. Binnen deze federatie is een groot aantal vrijwilligers
actief. Onder het motto ’Gelufse det?’ wordt op zaterdag 10 oktober
speciaal voor kinderen een activiteit georganiseerd.
De kleuterkerk, de groep voor
de kinderwoorddienst en de gezinsmisgroep, het kinderkoor de Serumse
Striepkes, het jongerenkoor Vocal Con-

nection en de werkgroep Connect laten met allerlei activiteiten zien dat er
in en rond de kerk veel leuks te beleven is. Wat gaat er gebeuren? Spelen,

zingen, knutselen, ezel rijden, helpen
om de voorbeden te maken voor de
heilige mis, die om 18.00 uur begint.
Start is om 15.00 uur in en bij de kerk
van Sevenum. Om 17.00 uur samen
soep en brood eten, daarna naar
de viering. De kinderen helpen hier
mee. ”We hopen dat er veel kinderen
komen, maar we hebben geen idee

hoeveel. Het is de eerste keer dat we
dit organiseren”, zegt Miek Raedts van
het organiserend comité. Niet alleen
de kinderen uit Sevenum, ook ouders,
opa`s en oma`s en kinderen uit andere
dorpen zijn van harte welkom.
Samen iets beleven is altijd leuker dan
alleen. Heel belangrijk is het gevoel
van saamhorigheid.

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

zaterdag
10 oktober
dienst
tijd

zondag
maandag
11 oktober
12 oktober
dienst
tijd
dienst
tijd
Heilige mis 10.00
Heilige mis 10.00

Heilige mis

19.15

Heilige mis
Heilige mis

19.00 Heilige mis
Heilige mis
18.00 Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis

19.00
19.15

10.00
09.30
10.30 Heilige mis

dinsdag
13 oktober
dienst
tijd

woensdag
14 oktober
dienst
tijd

18.30 Aanbidding 18.00 Heilige mis
Heilige mis 18.30

donderdag
15 oktober
dienst
tijd

18.30 Heilige mis
Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

17.30

Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis
18.00 Heilige mis

Heilige mis

18.00

10.00
09.00
Heilige mis

vrijdag
16 oktober
dienst
tijd

18.30 Heilige mis

17.45

08.30

Heilige mis 09.00
Rozenkrans 17.45

08.30

09.00
10.30
Heilige mis 19.00
09.30 Rozenkrans 18.00 Rozenkrans 18.00
Heilige mis 18.30 Heilige mis 18.30

Rozenkrans 18.00 Heilige mis
Heilige mis 18.30 Heilige mis
Heilige mis

19.00

18.00
18.30

16
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Bij Be-ONe
‘Let the good times roll’
staat de deur voor iedereen open
Op bezoek aan de Groenewoudstraat 1-3 tref ik voorzitter Kees van Lent
en secretaris Mimi Clabbers van de stichting Be-ONe. Beiden zijn
vrijwilligers die hun ziel en zaligheid geven voor het helpen van buitenlanders die naar Nederland zijn verhuisd. Dit zijn vaak asielzoekers die hun
land ontvluchtten om politieke redenen. Be-ONe is actief in het gebied van
de nieuwe gemeente Horst aan de Maas. Er worden op dit moment
ongeveer 100 personen geholpen.

Mimi Clabbers en Kees van Lent van de stichting Be-ONe

“Na de reguliere inburgering begint het pas,
taal blijft een probleem”
Be-ONe werkt aanvullend op de reguliere inburgering, die wordt geboden
vanuit Vluchtelingenwerk Nederland,
de IND (Immigratie en Naturalisatie
Dienst) en de gemeente. Clabbers legt
uit: “Na de reguliere inburgering begint
het pas. Er zijn dan praktische zaken
waar buitenlanders die hun best doen

om te integreren, mee te maken krijgen. Taal blijft een probleem. Het invullen van een formulier voor subsidie
is voor een Nederlander al moeilijk.
Voor iemand die alleen basaal Nederlands spreekt, is het bijna onmogelijk.
Verder begeleiden we mensen bij aankoop van praktische zaken in huis tot

bij het aanmelden bij een sportclub.”
Van Lent vult aan: “We worden vaak
ingeschakeld voor praktische hulp bij
bijvoorbeeld stroomuitval of als er iets
gebeurt wat niet past in onze cultuur,
maar voor de mensen - afkomstig uit
bijvoorbeeld Afrika - heel gewoon is.”
Andere activiteiten van Be-ONe zijn het
geven van computercursussen, fietslessen en gezamenlijk boeken lezen. In
de toekomst komt hier het geven van
naaicursussen en kooklessen bij. Ook
vindt er begeleiding plaats bij het opzetten van een eigen bedrijfje. In 2010
wordt een Afrikadag georganiseerd,
samen met het Mondiaal platvorm in
Horst. Voor al deze activiteiten is
Be-ONe op zoek naar vrijwilligers.
Van Lent gebruikt zijn kennis en
ervaring opgedaan als controller in het
buitenland. Clabbers gebruikt de ervaring vanuit haar voormalige baan bij de
vreemdelingenpolitie in Nijmegen.
Be-One heeft al veel bereikt op
het gebied van integratie. De Groenewoudstraat 1-3 wordt begin oktober de
nieuwe huisvesting van de stichting.
“Op dit moment werken we vanuit
buurthuis de Leste Geulde. Hier zijn
we altijd goed ontvangen. Bij grote
activiteiten zullen we hier dan ook
zeker gebruik van blijven maken.
Het voordeel van het nieuwe
onderkomen is dat we veel meer uren
beschikbaar zijn voor ondersteuning”,
beëindigt Van Lent ons gesprek.

www.hallohorstaandemaas.nl

Excursie Stichting
het Limburgs Landschap
De natuurgebieden van het Limburgs Landschap zijn allemaal opengesteld voor wandelaars. Woensdagmiddag
14 oktober vindt een excursie plaats met speciale aandacht voor steilranden en oude bomen. De excursie start om
13.30 uur vanaf het Infocentrum Groote Heide aan de Hinsbeckerweg 55 te Venlo. De excursie is gratis en duurt
circa twee uur.

Afgelopen zaterdag 3 oktober, vond in ’t Gasthoes in Horst het
muziekspektakel ‘Let the good times roll’ plaats. De organisatie
spreekt van een daverend succes en er wordt al gespeculeerd over
een eventueel vervolg.

Expositie Alice Eenhoorn
Bij galerie Derikx in Horst is momenteel een expositie van Alice
Eenhoorn te zien. Deze kunstenares is geboren op het mooie Texel en
woont tegenwoordig in Baarlo.
Alice beoefent de schilderskunst
op geheel eigen wijze en maakt
onder andere gebruik van olie en
acryl. Zij hanteert daarbij gemengde
technieken. De schilderijen zijn een
vertoon van passie en levensdrift.
Soms fel, soms ingetogen, legt ze
haar innerlijke belevingswereld bloot.
Haar werk is figuratief, dan weer
abstract, expressionistisch en altijd
gepassioneerd.
De expositie loopt tot en met
31 oktober.
Openingstijden: ma. t/m vrij. 09.0018.00 uur, vrijdag 09.00-20.00 uur en
zaterdag 09.00-16.00 uur

Try-out in Horst met de Wereldband

Dé nieuwe theaterbelofte
op het Kukeleku-podium
in het Gasthoes
Muziek- en cabaretgezelschap de Wereldband is zondag 11 oktober te
gast bij Kukeleku in Horst. Deze keer met een try-out van de nieuwe
voorstelling ‘Kopmannen’. De Wereldband maakt virtuoos muziekcabaret
met een vette knipoog. Zes mannen die meer dan 50 instrumenten
bespelen. Herkenbaar en toch onnavolgbaar, aanstekelijk, humoristisch en
ontroerend mooi.

Door uitspoeling worden indrukwekkende wortelstelsels
van oude bomen zichtbaar (foto: Het Limburgs Landschap)
Ten oosten van Venlo wordt het
Maasdal begrensd door een steile
oever, de zogenaamde steilrand,
bij ons beter bekend als ‘de berg’
(Kaldenkerkerberg en Leutherberg).
Op die berg ligt de Groote Heide.
Het bijbehorende bos bestaat uit eiken
en beuken van meer dan honderd jaar

oud. Sommige stukken van het bos
zijn terug te vinden op topografische
kaarten van begin 1800.
Veel bomen zien er niet eeuwenoud uit, maar dat zegt niets over de
werkelijke leeftijd. Inmiddels ligt dit
stuk natuur binnen de bebouwde kom.
Door uitspoeling is op sommige

plaatsen het indrukwekkende wortelgestel van verschillende oude bomen
bloot komen te liggen.
Nelly Schouenberg en Donné
Cruijsberg, twee gidsen, vertellen
tijdens de wandeling meer over de
Groote Heide en het oude onbekende
stukje bos van Venlo.

Met hun eerdere succesvolle
voorstellingen ‘Lekker Warm’ en ‘KEET’
hebben ze inmiddels hun sporen verdiend in het theater. Enkele voorbeelden uit de landelijke pers:
‘De Wereldband: Virtuoos en amusant,’
kopt De Telegraaf. NRC Handelsblad:
‘Meer dan een concert is KEET een
bezienswaardige theatershow met

vrolijke variétégrappen.’
De Wereldband staat garant voor
energiek muziekspektakel vol bizarre
capriolen en er wordt gespeeld op een
onvoorstelbaar groot instrumentarium.
De voorstelling begint om 20.00 uur.
Voor meer informatie en voor het
reserveren van kaarten kijkt u op
www.kukeleku.com
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Ganjuuryn Dschero Khan presenteert

Boek vol onthullingen
Een bezoek aan prins Ganjuuryn Dschero Khan maakt indruk. Hij heeft tot nu toe een bewogen leven achter de
rug. Dit bestond uit overleven, studeren, vechten, adviseren en mediteren. De verhalen komen als een waterval uit
de mond van de gedreven verteller. Er is al veel over hem gepubliceerd en er zijn al diverse documentaires over
hem gemaakt. Na 30 jaar zwijgplicht brengt Dschero Khan nu een boek uit met gebeurtenissen waar hij tot nu toe
niets over heeft mogen zeggen. “Dit boek gaat veel ophef veroorzaken”, belooft de laatste afstammeling van
Djenghis Khan.

Dschero Khan, filosoof en gewezen vechtmachine
We spreken Dschero Khan in zijn
woning in Horst aan het Rubensplein,
waar hij ons gastvrij ontvangt. Aanleiding van het bezoek is de presentatie
van zijn nieuwe boek vol openbaringen,
vooral over de oorlogen waarin hij heeft
gevochten als ‘Sultner’. Khan vertelt:
“Sultner is een van mijn beroepen. Een
Sultner is een huurling. Ik heb als huurling in negen oorlogen meegevochten.
Ik ben een vechtmachine en noem mijzelf een humane krijger. Vechten zit in
mijn genen, die ik heb meegekregen als
afstammeling van het Mongoolse volk.”

“Ik ben in Horst
terecht gekomen
tijdens een van
mijn reizen,
ik heb er meteen
een huis gekocht”
Zijn geschiedenis start in Mongolië, waar hij in 1928 werd geboren
als afstammeling van Djenghis Khan.

Tijdens de culturele revolutie werd zijn
hele familie vermoord. Hij wist te ontkomen, geholpen door een monnik.
Via China, Indonesië en Duitsland is
Khan uiteindelijk in Nederland terecht
gekomen.
Dschero Khan vertelt: “Ik ben in
Horst terecht gekomen tijdens een van
mijn reizen vanuit Duitsland. Op zoek
naar een gelegenheid om iets te drinken, vroeg ik enkele mensen aan het
Rubensplein in Horst of zij in de buurt
een café wisten. Ik kreeg spontaan iets
te drinken aangeboden, en voelde dat
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het goed zat. Ik heb er meteen een
huis gekocht. Ik woon nergens fijner
dan in Horst. Dit huis, op nummer 15,
ligt precies in lijn met het magnetische
veld van zuid naar noord. Als een huis
in orde is, is de straat in orde. Als de
straat in orde is, is het dorp in orde.”
Khan is trots op de harmonieuze buurt
aan het Rubensplein.

Als een huis in orde is,
is de straat in orde.
Als de straat in orde is,
is het dorp in orde.”
De verhalen over de avonturen van
Dschero Khan zijn ontelbaar en niet
makkelijk te vatten. “Een ploeg van
de NCRV is van ’s middags 14.00 uur
tot ’s avonds 22.00 uur bezig geweest
om 15 minuten film te maken”, lacht
Khan. Dschero Khan, die de naam
Gerard Karel Meijer kreeg van zijn
stiefvader, ziet de toekomst niet zo
rooskleurig in. “De Europese cultuur is
aan het afbrokkelen. We krijgen grote
problemen met de waterhuishouding”,
vertelt Khan filosofisch.
Op 5 oktober overhandigde Dschero Khan het eerste exemplaar van
zijn boek aan burgemeester Kees van
Rooij. Khan had een speciaal cadeau
in petto voor de burgemeester. Zijn
boodschap achter het cadeau is: “Een
goed zwaard blijft in de schede en de
drank blijft in de fles”. Een boodschap
die hij vooral mee wil geven aan de
jeugd van Horst.

“Na het uitkomen
van dit boek
is mijn leven
niet meer hetzelfde”
“De laatste Khan” is de titel van
zijn nieuwe boek. “Na het uitkomen
van dit boek is mijn leven niet meer
hetzelfde”, besluit hij ons gesprek.

Ruilbeurs
SevenumKronenberg
Zaterdag 10 oktober organiseert Groei & Bloei een ruilbeurs
waar van alles geruild kan
worden wat met tuin of tuinieren
te maken heeft, bijvoorbeeld
bloemen, planten, zaden, bollen
en knollen.
Daarnaast kunnen ook stekken,
vijverplanten en gereedschap van
eigenaar wisselen. De ruilbeurs is
voor iedereen toegankelijk, dus ook
voor niet-leden van Groei & Bloei.
De beurs vindt plaats in de tuin
van Bea Dekkers, Tongerlostraat
35, Sevenum-Kronenberg. Groei &
Bloeiborden geven de route exact
aan. De ruilbeurs vindt plaats van
11.00-13.00 uur

Tapzingen
in Sevenum
Zanggroep ‘De Balkers’ uit
Sevenum start komend weekend met een nieuwe serie
tapzingen in de Sevewaeg te
Sevenum. Zondagmiddag
kunnen bezoekers meezingen
met bekende liedjes uit
Nederland, Duitsland en met
Limburgse dialectliedjes. Gasten
kunnen tekstboekjes kopen
waardoor meezingen een fluitje
van een cent wordt. Voor de
pauze zingen ‘De Balkers’ door
hen uitgekozen liedjes, daarna
is een mysterie-gast aanwezig
en kunnen bezoekers verzoeknummers aanvragen. De
meezingmiddag begint om
14.30 uur. De entree is vrij.

Fairy Tale in
muziekcafé de Buun

in Grubbenvorst
Zondag 11 oktober vindt een optreden plaats van meidengroep ‘Fairy
Tale’ uit Horst. Fairy Tale is een akoestische coverband bestaande uit Ellen
Thielen (zang), Linda Litjens (zang), Manon Houwen (basgitaar, gitaar en
zang) en Hanneke Christiaens (gitaar en zang).

”Rock- en popcovers in een eigen jasje”

Openingstijden:
maandag gesloten dinsdag-donderdag 10.00 - 18.00 uur
vrijdag 10.00 - 20.00 uur zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Kloosterstraat 4 5961 BD Grubbenvorst

De band is begin 2006 opgezet. De
vier meiden waren voor die tijd ook al
bezig met muziek maken, maar ieder
op hun eigen manier. De band speelt
enkel akoestische muziek. Zang wordt
ondersteund door middel van twee
akoestische gitaren en bij sommige
nummers wordt gebruik gemaakt van
percussie-instrumenten om de muziek
een extra dimensie te geven.
Fairy Tale speelt op dit moment

alleen maar covers. Het zijn vooral rocken popcovers die in een eigen jasje
worden gestoken. De meidengroep
treedt voornamelijk op in cafés, sosen
of open podia. Hun repertoire bevat
ook nummers die geschikt zijn voor het
opluisteren van een huwelijksmis. Hiervoor heeft de band gepaste nummers
opgenomen. Optreden Fairy Tale: zondag 11 oktober 2009. Aanvang: 18.00
uur. Muziekcafé de Buun, entree vrij.
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Open deurdag zaterdag 10 oktober
11.00–13.00 uur:
Aan de Schakel 1 Broekhuizenvorst
www.coenabsil.nl

AB Limburg is gespecialiseerd in het aannemen, uitzenden en detacheren van arbeidskrachten. Een no-nonsense coöperatie die weet van aanpakken met ruim 40 jaar ervaring in het aanbieden van flexibele hulp. AB
heeft haar wortels in de agrarische sector, maar is inmiddels ook actief in
de hoveniersbranche, grond-, weg- en waterbouw, loonwerk en (civiele)
techniek.

Bij ons is het gras écht
groener!
Voor een bedrijf gespecialiseerd in grondwerken zoeken wij een ervaren

Kraanmachinist*

Heb je een VCA certificaat en rijbewijs CE en ervaring met mobiele
graafmachines, dan hebben wij een leuke baan voor je.
Voor een fruitteeltbedrijf zoeken wij een fulltime

Bedrijfsleider*

Je taken bestaan o.a. uit het zelfstandig runnen van het bedrijf inclusief alle
teelttechnische werkzaamheden. Je stuurt een team van Nederlandse en
buitenlandse uitzendkrachten aan. Heb jij MBO/ HBO tuinbouw of agrarische
richting, een spuitlicentie en leidinggevende ervaring, dan is deze uitdagende
baan een nieuwe stap in je carrière! Beschik je over technisch inzicht, ben je
flexibel en niet bang om initiatief te nemen, neem dan contact met ons op.

Veel hondenbezitters krijgen er
vroeg of laat mee te maken:
langdurige haaruitval, huid/vachtproblemen, stinken, veel jeuk,
allegie 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. 077-4641540.

pietparkiet.nl
Jonge grasparkietjes
Mooie vogelkooien
Piet Parkiet Horst
Tel. 06-36020562
pietparkiet.nl
Open deurdag zaterdag 10 oktober
11.00–13.00 uur:
Helmissenstraat 13 Broekhuizen
www.coenabsil.nl
Open deurdag zaterdag 10 oktober
Wonen in de Risselt in Horst?
0 - 15.00 uur
10 oktober 11.0

OPEN HUIS

Dierverzorger varkenshouderij*

Je verricht alle voorkomende werkzaamheden, zowel zelfstandig als in
teamverband. Relevante opleiding en ervaring is een pre, maar niet vereist.
Een flexibele en gemotiveerde instelling wel. Weet jij van aanpakken? Dan
hebben wij een baan waar toekomst in zit! We bieden ook mogelijkheden
voor aanvullende opleidingen.

Vrachtwagenchauffeur*

Voor vervoeren van aardappelen en –producten en uitrijden van afvalwater.
Het betreft een baan voor ca 20 uur per week met variabele werktijden.
Heb jij ervaring als chauffeur en in principe op maandag, woensdag, vrijdag
en eventueel zaterdag beschikbaar, laat het ons weten.
Voor diverse opdrachtgevers zoeken wij

Medewerker boomkwekerij*
En

Leerling medewerker boomkwekerij*
Vele mogelijkheden, inclusief opleiding!
Het betreft alle voorkomende werkzaamheden en teelthandelingen: planten,
snoeien, aanbinden, rooien, trekker rijden, machines bedienen en loodswerk,
uiteraard afhankelijk van het seizoen.. Heb je interesse, neem dan contact
met ons op.
Voor een pluimveehouderij zoeken wij een fulltime

Dierverzorger pluimveehouderij*

Heb je ervaring in de pluimveehouderij, dan hebben wij een interessante
baan voor je. Je ziet het als een uitdaging om de resultaten van het bedrijf
mede door jouw inzet verder te verbeteren.
Kun jij zelfstandig werken en ben je in staat om goed overzicht te houden,
neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
*Voor deze functies geldt een vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid.

aan Patrick Seuren

Open deurdag zaterdag 10 oktober
11.00–13.00 uur:
Bakhuuske 8 Hegelsom
www.coenabsil.nl

Voor een moderne varkenshouderij zoeken wij een fulltime

Voor een leverancier van verse aardappelproducten zoeken wij een flexibele

15 VRAGEN

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.

Te koop 2 onder 1 kap woning.
Meer weten? Bel 077-3988558
of www.mooiewoning.nl
11.00–13.00 uur:
Lottumseweg 22 Broekhuizen
www.coenabsil.nl
GOB Roodkapje Horst a/d Maas
is op zoek naar een nieuwe
medewerker op MBO niveau. Voor
meer info zie www.roodkapjehorstaandemaas.nl onder vacature.
Open deurdag zaterdag 10 oktober
11.00–13.00 uur:
Parallelweg 2 Grubbenvorst
www.coenabsil.nl
Open deurdag zaterdag 10 oktober
11.00–13.00 uur:
Sef van Megenlaan 6 Broekhuizen
www.coenabsil.nl

De grote hobby van Patrick Seuren: drummen
Naam:

Patrick Seuren
Leeftijd:

15 jaar
Woonplaats:

Melderslo
Waar zit je op school?
In Horst op het Dendron College,
in VT-4.
Wat is je favoriete muziek?
Vooral Top 40-muziek vind ik vet.
Wat is je favoriete film?
The Fast & the Furious.
Wat wil je later worden?
Weet ik nog niet precies. In elk geval
iets in de transport & logistiek.
Wat is je favoriete drankje?
Bier, want dat gaat er altijd wel in!
Waar ga je uit?
Op vrijdagavond bijna altijd in Horst
en op zaterdag gewoon waar er iets te
doen is.

Wat zou je aan jezelf willen
veranderen?
Dat ik soms niet zo snel aangebrand ben.
Wat maakt je woonplaats speciaal?
De gezellige mensen die in ons dorp
wonen.
Wat zou je willen veranderen aan je
woonplaats?
Een soos zou niet verkeerd zijn! Die
hebben we namelijk niet in Melderslo.
Ik ga graag naar sosen, vandaar.
Waar gaat jouw droomreis naartoe?
Op dit moment naar Terschelling.
Hoeveel vrienden heb je op hyves?
Ongeveer 627.
Wat is je favoriete eten?
Een broodje kebab met alles erop en
eraan en het liefst van Amigo.
Welke hobby’s heb je?
Voetbal en drummen zijn mijn grootste
hobby’s.
Naam van je favoriete (huis)dier?
Misha (kat).

The Imagineers in
OJC Niks
Aanstaande zondag zal het Venrayse britrock trio The Imagineers een
concert weggeven in het café van OJC Niks in Horst. Het café is sinds zijn
verbouwing hét podium voor beginnende en gevorderde regionale bandjes.

Wilt U ook in 2010 gastouder
blijven? Schrijf U dan z.s.m. bij ons
in met uw oppaskinderen en GOB
Roodkapje zorgt dat U gratis aan
de eisen voor 2010 kunt voldoen.
Zie www.roodkapjehorstaandemaas.nl of bel Heleen van de Laak
06-28564164

Kijk voor meer informatie op www.ablimburg.nl of
bel 077 - 39 808 83 en vraag naar Inge Rempkens.

Open deurdag zaterdag 10 oktober
11.00–13.00 uur:
Kerkstraat 34 Broekhuizenvorst
www.coenabsil.nl

Plaats een zoekertje in HALLO Horst aan de Maas
vanaf € 4,50 voor vier regels à 35 karakters

Open deurdag zaterdag 10 oktober
11.00–13.00 uur:
Ger Wijnhovenstraat 16 Tienray
www.coenabsil.nl
Open deurdag zaterdag 10 oktober
11.00–13.00 uur:
Nieuwe Baan 15 Tienray
www.coenabsil.nl
Open deurdag zaterdag 10 oktober
11.00–13.00 uur:
Mathieu Starrenstraat 11 Horst
www.coenabsil.nl
Open deurdag zaterdag 10 oktober
11.00–13.00 uur:
Horsterweg 51 Sevenum
www.coenabsil.nl

The Imagineers zijn zondag te zien in OJC Niks
Onder de noemer Plug ’n Play
traden voorheen al vele bekende
namen uit de regio op. Nu het café
z’n eigen geluidsinstallatie heeft
aangeschaft kan dit concept een
doorstart maken. De mannen van The
Imagineers zijn in ieder geval klaar
voor een energiek, melodieus en

vooral muzikaal concert. De band verwijst terug naar collega’s als R.E.M.,
Blur en Blok Party. Onlangs brachten
ze hun eerst demo ’The Kingdom
Come EP’ uit, een schijfje waarop de
band in al zijn potentie is vastgelegd.
OJC Niks zal zondag geopend zijn
vanaf 20.30 uur. De entree is gratis.
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Rockband
Tropical Polar Bears

Attractiepark
Toverland!

Halloween
Avond Party

Horst aan de Maas is rijk aan diverse soorten bandjes die van alles spelen: van rock tot hardcore. We gingen een
kijkje nemen in Grubbenvorst, waar vier jonge kerels al enkele jaren samen muziek maken onder de naam Tropical
Polar Bears.

Gedurende de maand oktober
staat Attractiepark Toverland in
het teken van Halloween, met als
hoogtepunt een gruwelijk
griezelige Halloween Avond Party
op zaterdag 31 oktober 2009.
Maak kennis met meer dan 50
angstaanjagende karakters en acts in
duistere & donkere sferen. Toverland
bij nacht; geniet van een unieke
dark-ride in de houten achtbaan Troy.
In Attractiepark Toverland is
het tijdens de Halloweenmaand
gruwelijk gezellig, met duizenden
pompoenen en griezelige plekjes.
Speciaal voor deze feestelijke maand
is het park omgetoverd tot een
paradijs voor mysterieuze karakters.
De langbenige Tovenaar of dokter
Frankenstein, die komen graag naar
het park, zeker tijdens winderige
dagen… En pas op, als Opperheks
Alexandra haar bezem heeft geparkeerd bij de entree van het park.
Uiteraard is Halloween in
Toverland niet compleet zonder
een spectaculaire Halloween Avond
Party, welke dit jaar voor de 9e maal
georganiseerd wordt. Op zaterdag
31 oktober 2009 zal het park in de
avonduren geleid worden door meer
dan 50 zeer gedreven karakters.
Maar wees gewaarschuwd. Niemand
is veilig voor de aanstekelijke ritmes
van de zumba-zombie of de geniepige streken van de heksen!
Alvorens een dark-ride in Troy
te maken, dient de bezoeker eerst
diverse monsters en gedrochten te
trotseren. Niet alleen doolt daar de
houthakker - die het met zijn kettingzaag gemunt heeft op de houten
achtbaan - rond, ook de Trojaanse
zombiekrijger en een heuse minotaurus maken de paden onveilig.
Maak kennis met de betoverende ambiance van Toverland bij nacht
tijdens deze unieke avondopenstelling voor de reguliere gast. De avond
start om 19.00 uur en eindigt om
23.00 uur, alle attracties zijn gewoon
geopend. Kaarten ad. € 14,50 zijn te
bestellen via www.toverland.nl of
verkrijgbaar bij de avondkassa.

Indrinken

“Kunnen we vanavond hier
indr.. eh.. verzamelen?” “Bij
wie doen we ’t vanavond?” is
de vraag die op vrijdag in de
pauze regelmatig gesteld
wordt. Bij deze vraag kunnen
verschillende seksuele gedachten ontstaan of er wordt raar
van opgekeken. Toch weet
iedereen aan onze tafel precies
wat hiermee bedoeld wordt,
namelijk de ‘pre-party’,
‘meeting’, ‘vreet-en-drinkpartij’, de bekendste van allemaal:
‘indrinken’, of zoals ouders het
liever noemen: ‘verzamelen’.
Na het vaste weekendritueel
van douchen, zorgvuldig kleding
uitzoeken, passen en combineren,
föhnen, stijlen, krullen, poedertjehier-poedertje-daar, lipglossje,
blush, de door jongens zeer
gevreesde wimpertang en tot slot
vijf lagen mascara, stappen we
allemaal perfect gestyled de fiets
op om naar een van de huiskamers van onze meisjes te gaan.
Ons zogenaamde ‘indrinkadres’ is
iedere week pas vijf minuten voor
aanvang bekend. Het online
gastenboek, waarmee we altijd
met elkaar in contact staan door
middel van het sturen van
berichtjes, wordt in het weekend
druk bezocht. In het weekend
wordt het gastenboek namelijk
gebombardeerd met verschillende
‘indrinkadressen’. Het is daarom
van belang regelmatig het
gastenboek te checken, om zo upto-date te blijven en niet naar een
verkeerd ‘indrinkadres’ te gaan en
een lege kamer aan te treffen.
Vader en moeder krijgen het
Spaans benauwd wanneer
dochterlief over indrinken begint.
Dit woord is namelijk echt een
taboe voor veertigplussers.
Indrinken staat bij hen gelijk aan
overmatig drankgebruik, zoals
moeders dat zo mooi kunnen
zeggen. Ze denken, heel onterecht, dat hun kind geen maat
weet te houden met alcohol en de
sterke drank naar binnen giet
alsof het ranja is. Verzamelen
klinkt voor ouders blijkbaar een
stuk geruststellender. Vandaar dat
wij voortaan ons indrinken
‘verzamelen’ moeten noemen,
om vervelende discussies te
vermijden. Voor eens en voor
altijd willen wij duidelijk maken
dat indrinken niet gelijk staat aan
comazuipen. Wij zien indrinken
meer als gezellig bijeen komen
onder het genot van een beschaafd glas zoete witte wijn, een
zak chips en de nodige roddels.
Helemaal niets om ongerust over
te zijn dus. Wij brave meisjes
weten heus wel wat we doen.
Ouders, go with the flow, de naam
indrinken hoort er nu eenmaal bij!
Mies&Flo

“Muziek maken vind
ik heerlijk”
De bandleden zijn deze avond op
een feestje van Yasser Killany, hij wordt
die dag 18 jaar en speelt binnen de
groep leadgitaar. Yasser:
“Muziek maken vind ik heerlijk. Probleem is wel ik daardoor vaak wat laat
naar bed ga en ’s morgens mijn nest
niet uit kan. Maar daar zullen wel meer
bandleden last van hebben. Ik wil graag
een muzikale opleiding gaan volgen,
daar ben ik nou naar op zoek.” Zanger
en gitarist Bryan Bos (19) zit in Venlo
op school en studeert werktuigbouwkunde. Bryan heeft het prima naar z’n
zin bij de Tropical Polar Bears. De broers
Niels (20) en Jop (17) Stelder spelen
respectievelijk drums en basgitaar. Niels
volgt een creatieve opleiding richting
ruimtelijke vormgeving in Boxtel en
Jop heeft het afgelopen jaar zijn studie
beëindigd en houdt Niels dit jaar gezelschap op school. Jop zit nu in het eerste
jaar en wil graag Multimedia Vormgeving gaan doen.
De bandleden komen allen uit
Grubbenvorst en zijn geboren en geto-

gen om muziek te maken.
Ze maken nu vier jaar samen muziek
en zijn begonnen met een aantal
covers. Al snel volgde het schrijven van
eigen nummers. De Tropical Polar Bears
spelen alles wat maar met rock te maken heeft. Niels: “Ons eerste optreden
was in de bekende huiskamer, maar al
vrij snel zijn we overgestapt op cafés.
Onze vetste optredens tot nu toe waren
de optredens in ’t Stammie in
Grubbenvorst, daar hebben we twee
keer een concert gegeven. Ook hebben
we een keer een optreden verzorgd in
het Duitse Straelen voor een boogschietvereniging.

“We zouden natuurlijk
weleens
op Pinkpop
willen spelen”
We hebben een tijdje geleden een
demo opgenomen die we gesponsord
hebben gekregen met een optreden
in Duitsland. Dat was wel gaaf en daar
hebben we leuke herinneringen aan
overgehouden.”

Op de vraag waar zij graag een
keertje zouden willen optreden, zijn
de jonge kerels duidelijk. “We zouden
natuurlijk weleens op Pinkpop willen
spelen. In feite hebben we dit al eens
gedaan, maar dat was op de camping.
Kijk, we hoeven niet perse beroemd te
worden, als we maar onze muziek ten
gehore kunnen brengen, veel optredens kunnen doen en er goed van rond
kunnen komen met z’n allen. Dat zou al
geweldig zijn”, aldus Yasser.
De Tropical Polar Bears treden nu
hoofdzakelijk op in cafés en op festivals
en houden vaak huiskamerconcerten.
Ze zijn niet te vergelijken met een bestaande band. De jongens proberen hun
eigen stijl te creëren en hebben al veel
eigen nummers. Dit wisselen ze af met
covers van onder anderen Neil Young,
Black Stone Cherry, U2, Red Hot Chili
Peppers en Incubus. Waar ze te zien en
te horen zijn, is te vinden op hun website: www.tropicalpolarbears.com
Een blik op de site leert de
bezoeker dat er geen optredens
gepland staan. “Klopt, we zijn bezig
met plannen en binnenkort komt er
op internet een lijstje waar we te zien
zijn”, aldus Jop.

Powerslave opent bandseizoen OJC Cartouche
Het bandseizoen wordt geopend door Powerslave, de Iron Maiden
tributeband. Deze uit Nederweert afkomstige band heeft sinds haar
oprichting al op verschillende grote Nederlandse en Duitse evenementen
gestaan, zoals het jaarlijkse ‘Sjwaampop’ in Swalmen en ‘Paaspop’ in
Schijndel en de band was te gast bij ‘a tribute to Monsters of Rock’ in het
Duitse Ahaus en Düsseldorf. Hoogtepunt was wel een optreden in de ‘metal
tempel’ van Nederland: zaal Dynamo te Eindhoven.
Powerslave is bij het ontstaan in
1997 Nederlands eerste Iron Maiden
tributeband. Na de oprichting is het
alleen maar bergopwaarts gegaan
met de band. Een liveoptreden wordt
door bezoekers van een Powerslaveconcert als een ware Iron Maidenervaring beleefd, met alle showelementen die bij Iron Maiden te zien
en te horen zijn. Als deze geoliede
machine op gang komt, is er geen
stoppen meer aan. Met klassiekers

als The Number Of The Beast, Run
To The Hills, The Trooper, Fear Of The
Dark en nog vele andere nummers,
bewijst Powerslave dat coveren een
kunst is, die de band zèlf zeer goed
verstaat.
De hoge uithalen van zanger
Don Feltgens, de duellerende gitaarpartijen van Steven Wullems en Cyrill,
het afstraffende ritme van bassist
Peter Rovers en het donderende
drumgeweld van tempobeul Allan

Headbangen met Powerslave in Cartouche
Gilissen, maken Powerslave tot een
waardige Iron Maidentribute.
Powerslave is te zien en te

horen op zaterdag 10 oktober 2009
om 20.00 uur in OJC Cartouche in
America. De entree is gratis.
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sportfamilie in hart en nieren

Frank Timmermans sportman pur sang
onderlinge erkenning en wordt het
een vriendengroep van gelijkgezinden.
Sport vormt, ze kunnen al vrij goed
omgaan met tegenslag, ze geven niet
snel op en zijn niet meer zo makkelijk
uit hun evenwicht te brengen.
Ook al gaat een wedstrijd wat
minder goed, ze weten toch altijd
te finishen. In feite bevordert het
de zelfstandigheid, waarbij oudere
jeugdleden zich bekommeren om de
jongeren. Als ik als trainer op vakantie
ben, spreken ze onderling af en gaan
de ‘groten’ met de ‘kleintjes’ fietsen.”

Frank Timmermans, een sportman in hart en ziel

“De junioren kunnen
een podiumplaats
verdienen door goed
te presteren.
Ze leren omgaan
met druk en willen
zichzelf steeds weer
verbeteren op sportgebied”

Over de toekomst van zijn zoon is
Frank duidelijk: “Nou, die mannekes
van 10 moeten vooral veel plezier
beleven en hun overtollige energie
verbruiken. Voor Finn geldt hetzelfde:
gewoon lekker buiten bezig zijn. Als
hij het trainen op 14 jarige leeftijd nog
steeds leuk vindt, kunnen we eens
verder puzzelen wat zijn sportieve
toekomst voor hem in petto heeft.”
Sporten is voor de familie Timmermans een manier van leven geworden.
Het beïnvloedt ook de dagelijkse maaltijden binnen het gezin. Friet kan niet
voor de training, maar een paar uur na
de training weer wel. Voor wedstrijden
staat vrijwel altijd pasta op het menu.
Tijdens vakanties is er altijd wel een
zwembad in de buurt en speelt de
fietsomgeving ook een belangrijke rol.
Zo zijn de Alpen een prima plek om
aan conditietraining te doen. Vakanties
worden door de familie Timmermans
altijd gepland rond wedstrijden.
“Ons leven staat inderdaad geheel
in het teken van sport. Regelmatig
komen sporters vanuit Zeeland bij ons
logeren. We zijn dan als het ware één
grote familie. Nee, een leven zonder
sport kan ik me echt niet voorstellen”,
aldus de Broekhuizenvorstenaar.

De in Broekhuizenvorst woonachtige Frank Timmermans is trainer
bij ATV Venray (Atletiek Triatlon Vereniging Venray). Hij traint wekelijks
zo’n 15 jeugdleden in de leeftijd van 8 tot 18 jaar.
Frank Timmermans is de vader van Finn Timmermans, die onlangs
Nederlands Kampioen Duathlon werd in Tilburg. Samen met Frank kijken
we even terug.
“Jazeker, ik ben heel trots op Finn,
vooral omdat hij al goed nadacht over
hoe hij de wedstrijd zou gaat aanpakken. In Tilburg viel het me op dat hij
de eerste 2,5 km erg rustig liep.
Achteraf vertelde hij dat hij had gezien
dat er geen concurrentie voor hem
liep. Dus deed hij wat rustiger aan om
nog wat over te houden voor het
fietsen en als laatste het 1,25 km
lopen”, zegt Frank. Het sporten zit de
familie in het bloed. Vader en zoon zijn
beiden nogal ambitieus en moeders

jogt en speelt badminton. Sporten is
een goede zaak. Volgens de trainer
krijg je er ook veel voor terug.
Volgens Timmermans merken jeugdige
sporters heel duidelijk dat inzet loont.
“De junioren kunnen een
podiumplaats verdienen door goed
te presteren. Ze leren omgaan met
druk en willen zichzelf steeds weer
verbeteren op sportgebied. Door het
sporten, zitten ze goed in hun vel.
Door samen te trainen en te sporten,
krijgt de jeugdgroep steeds meer

www.hallohorstaandemaas.nl

Niet elke
tak van sport
is bekend

Shàolin
Kung Fu
in Horst
Twee jaar geleden, om
precies te zijn op 1 november
2007, is de Stichting Martial
Arts Dojo een trainingsgroep
gestart voor Shàolin Kung Fu
in de gemeente Horst aan de
Maas. Inmiddels heeft zich een
hechte groep gevormd die met
groot enthousiasme en met
grote inzet traint. Een onbekende maar boeiende tak van
sport in Horst aan de Maas.
De naam van de school waar
Shàolin Kung Fu wordt bedreven, heet Wu Yùansú Shàolin
Kung Fu. Er wordt lesgegeven in
het traditionele Shàolin Kung Fu.
Shàolin Quàn is de naam van de
vechtstijl en is een door
monniken beoefende vechtstijl,
ook nu nog. Kung Fu wil zeggen
dat het hier gaat om een
traditionele Chinese vechtkunst.
De Shàolin stijl bevat veel
verschillende stijlen, waaronder
bekende dierstijlen. Bovendien
leert men er het gebruik van
verschillende soorten wapens.
De trainingen omvatten onder
andere conditie, kracht en
oefeningen in lenigheid.
Coördinatie en concentratieoefeningen zijn eveneens een vast
onderdeel bij de trainingen.
Instructeur Jaap de Vogel
verzorgt de trainingen en lessen
in de gymzaal van basisschool
de Peelhorst aan de Gebr. van
Doornelaan in Horst. Meer info:
Jaap Vogel 06 36 02 85 24

Frank Timmermans met op de achtergrond zijn pupillen

Mountainbiketocht in Horst
Zondag 11 oktober organiseert Toer- en Wielerclub ‘Oranje’ uit Horst een mountainbiketocht in de
omgeving van Horst onder de naam ‘Zandhazentocht.’ De Zandhazentocht heeft twee sterren, toegekend door
de Nederlandse ToerFiets Unie. De tocht staat voor maximale kwaliteit.

Stapelkorting:
1e artikel 10% korting
2e artikel 15% korting
3e artikel 20% korting
4e artikel 25% korting
of meer

donderdag 8 oktober t/m zaterdag 10 oktober

3 dagen stapelkorting!
op alle CD - DVD - Games

Steenstraat 13a 5961 ET Horst 077 397 00 50 mikros@xs4all.nl

Iedereen met een mountainbike
of ATB-fiets kan meedoen aan deze
tocht. In de bosrijke omgeving van
Horst zijn routes uitgezet van 20, 30,
40 en 50 km. De routes gaan voor
het overgrote deel over onverharde wegen en paden. Er zijn veel
single-tracks, hoogteverschillen en
kombochten, waardoor de route tot
het einde toe afwisselend blijft.
Voor de jeugd is het mogelijk om
de 20 km-route in groepsverband
en onder leiding van een ervaren en
gediplomeerde ATB-trainer te fietsen.
Onderweg worden dan spelenderwijs de basistechnieken van het
mountainbiken geleerd.
Speciale aandacht hierbij is er
voor veiligheid en rem- en bochtentechniek. De jeugdgroep start om

Mountainbikers kunnen zondag hun hart ophalen in Horst
10.00 uur. Inschrijven voor de tochten
kan bij Pretcafé de Beurs, Gasthuisstraat 27 in Horst, tussen 8.30 en
10.00 uur. Het dragen van een valhelm

is verplicht. Halverwege de tocht
wordt een pauze ingelast. Zie ook:
www.twcoranje.nl Bellen kan ook:
Peter Alards, 077 398 79 81.
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Wielerdriedaagse
Broekhuizenvorst met
prominenten
De jeugdafdeling van voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizen(vorst)
organiseert samen met Van Leendert Transport en café-zaal ’t Dörp op
16, 17 en 18 oktober een wielerdriedaagse. Deze zal plaatsvinden in een
feesthal bij van Leendert Transport, gelegen aan de Ooijenseweg 14 in
Broekhuizenvorst. Met het evenement hoopt de club extra inkomsten te
generen voor haar jeugdafdeling.

Ex-VVV voetballer Maurice Graef komt ook naar Broekhuizenvorst
Perry Laarakker namens de
organisatie: “De opbrengsten gaan
naar de jeugdafdeling. Deze extra
inkomsten worden uiteraard nuttig
besteed. Denk aan kleine doelen
voor bambino’s en F-jeugd, maar ook
aan spelmateriaal. Zo hebben we al
een keer de KNVB-voetbaltruck laten
komen. Een spelspektakel voor alle
jeugdteams, waar de vele facetten van
het voetbal in spelvorm terugkeren. Dit
alles kost geld, dat moge duidelijk zijn.
We kunnen als jeugdafdeling niet altijd
bij het hoofdbestuur aankloppen. Wel
wordt in overleg met het hoofdbestuur
materiaal aangeschaft”, aldus Perry. Hij
vervolgt: “Veel verenigingen hebben
moeite om het hoofd boven water
te houden. Je wilt de contributie niet
meteen verhogen en door middel van
een wielerdriedaagse kunnen we de
jeugd toch het een en ander bieden
en de kosten enigszins in de hand
houden.”

“De opbrengsten
gaan naar de jeugdafdeling, uiteraard
nuttig besteed”
Op de vraag of men ook hogere
kosten heeft wanneer men in een
hogere klasse speelt, is het antwoord
stellig. “Het antwoord hierop is nee!
Ik spreek uiteraard in het geval van
een kleine vereniging als SVEB. We
proberen zo lang mogelijk in de 4e
klasse te voetballen en een uitschieter
naar de 3e klasse zullen we, als de
kans zich voordoet, met beide handen

aangrijpen. Maar of je nu 3e, 4e of
5e klasse voetbalt: dit heeft geen
effect op je kosten als vereniging. Qua
inkomsten is het soms aantrekkelijker
om in de regio te blijven spelen,
aangezien je dan iets meer kans maakt
op derby’s tegen verenigingen uit de
buurt. Die brengen weer supporters
mee, die dan weer geld in het in het
laatje brengen.” In totaal heeft SVEB
vijf seniorenteams, een damesteam
en circa twaalf jeugdteams. Daarnaast
heeft de club ook een elftal dat
meedoet aan G-voetbal (voetballertjes
en voetballers met een beperking).
SVEB telt 375 leden, die worden
ondersteund door vele vrijwilligers.

”Tijdens deze drie
dagen zullen zestien
teams uit de regio
het tegen elkaar
opnemen”
De wielerdriedaagse die
driejaarlijks wordt gehouden, belooft
een ware happening te worden.
Perry: “Tijdens deze drie dagen zullen
zestien teams uit de regio het tegen
elkaar opnemen in drie verschillende
disciplines: een achtervolging, een
koppelrace en een sprint. Dit levert
uiteindelijk op zondag, tijdens de
finales, een winnend team op. Naast
deze wedstrijden met regionale teams,
organiseren we ook elke avond een
prominentenrit. Vrijdagavond wordt
dit een gemeentelijke aangelegenheid
met het oog op de fusie van de
gemeenten Sevenum, MeerloWanssum en Horst aan de Maas.
Vanuit Sevenum komen burgemeester
Mengde en de wethouders Selen
en Dinghs naar Broekhuizenvorst.
Uit Horst aan de Maas wethouder
Litjens en vanuit Meerlo-Wanssum
burgemeester Hahn. Het programma
op de vrijdag begint om 19.00 uur.
Zaterdagavond begint het fietsen om
18.00 uur. Tijdens de prominentenrit
zullen enkele oud-trainers van SVEB
op de fiets klimmen. Zondags begint
het programma om 17.00 uur en
vinden de finales plaats. Daarna vindt
de prominentenrit plaats met enkele
bekende profvoetballers. Dirk Marcellis
(PSV), Willem Janssen (Roda JC), Jens
Janse (Willem II) en Niels Fleuren (VVV)
zullen het tegen elkaar opnemen in
de ‘mooiste’ rit van het weekend.
Deze laatste prominentenrit wordt
gepresenteerd door een oud-voetballer
van VVV, Maurice Graef. Het weekend
eindigt met het trekken van winnende
lotnummers. We hebben een loterij
georganiseerd met als hoofdprijs
een geheel verzorgde reis naar de
voetbalwedstrijd Bayern München
– HSV.” Zie ook www.sveb.nl

HZPC
Matige prestaties
bij competitiestart
in Sittard

Matige prestaties van HZPC in Sittard (minioren mix-team)
een race tegen de klok bevordert nagelbijten
Uiteindelijk behaalden slechts 25
zwemmers (van de 46) een nieuw
persoonlijk record. De volgende
competitiewedstrijd is in Roermond
bij RZ. HZPC kan dan laten zien dat
de matige vertoning in Sittard een
vergissing was.

De zwemmers van HZPC hebben
op de eerste competitiewedstrijd
van het seizoen een matige prestatie
neergezet. In de onderlinge ontmoeting met Hellas-Glana (Sittard) en RZ
(Roermond) was Hellas te sterk voor
de zwemmers van HZPC uit Horst.
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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.

Nelly Verheijen

Een van Nelly’s hobby’s is fietsen
Zomaar iemand aan het woord, deze keer is dat Nelly Verheijen uit
Horst. Zij is 60 jaar oud, geboren en getogen in Horst. Nelly is al ruim 40
jaar gelukkig getrouwd met Frans en samen hebben ze een zoon (Christian,
39) en een dochter (Janine, 35). Daarnaast zijn ze opa en oma van vier
kleinkinderen, Nina (9) en Evi (7) van Christian. Koen (4) en Isa (2) zijn de
kids van dochter Janine.

Gordijnen

Jaloezieën

“Ik ben huisvrouw
en samen met Frans
pas ik twee dagen in
de week op
onze kleinkinderen”
Nelly is van mening dat wanneer
men ouder wordt, mensen het steeds
drukker krijgen. “Ik ben huisvrouw en
samen met Frans pas ik twee dagen
in de week op onze kleinkinderen. We
hebben het eigenlijk best druk. Dit
gesprek komt me nu goed uit, want
nou kan ik Elly Rubie feliciteren namens
de hele club. Zij wordt 14 oktober 75
jaar. Elly vormt samen met Dien, Coby,
Wilma en mijzelf een dameskransje
(handwerken). We komen elke dinsdagmiddag bij elkaar en doen dit nu al
30 jaar. Het begon allemaal met actief
handwerken, maar de laatste jaren
werden de monden steeds actiever...
Maak je geen zorgen over ons, want
wij komen de week goedgevuld door.
Wanneer we met ons dameskransje
bij elkaar zijn, leggen we geld in en
wanneer er genoeg in de spaarkas zit,
organiseren we een uitstapje en mogen
onze mannen ook mee”, aldus Nelly.
Maar naast alle leuke dingen in
het leven zijn er ook zaken waaraan
zij zich ergert. “Ik erger me vooral aan
de vernielingen van plantenbakken en
aan de andere baldadigheden die in
Horst plaatsvinden. Ook vind ik dat er
te veel lege panden in Horst zijn, zoals
het voormalige pand van Albert Heijn.
Ik vind daarentegen dat het centrum
van Horst sterk is verbeterd. Het ziet er
mooi en verzorgd uit.”
Nelly kijkt altijd naar het journaal,
naar Pauw en Witteman en ze leest
dagelijks de krant. “Mijn favoriete
tv-programma’s zijn Goede Tijden,
Slechte Tijden, Boer zoekt vrouw,

Vermist, Memories en Gooise vrouwen.
Ik zie die programma’s graag, kan dan
ontspannen, vind ze grappig en leuk.
Bovendien zit er een stukje herkenning
in.” Een keer per maand gaat Nelly met
haar dansgroepje in Deurne dansen.
Verder wandelt ze graag (nordic
walking), en doet ze aan Yoga en
gymnastiek. Wanneer ze samen met
Frans op vakantie is, fietsen ze veel.
Kamperen doet ze ook graag, de laatste
keer was dat in Lahnstein bij Koblenz.
Ze waardeert haar hobby’s vooral
omdat ze dan met andere mensen in
contact komt.

”De naam HALLO
gebruiken Frans en ik
nu als grapje bij het
binnenkomen”
Tot slot wil ze Eric en Ingrid met
hun team succes wensen met het nieuwe weekblad HALLO. “Het toeval wil
dat binnen ons handwerkclubje Dien
- de moeder van Eric - zit. Vroeger zijn
we weleens op vakantie geweest met
Eric en zijn ouders. Ik heb ook nog een
tip: de naam HALLO gebruiken Frans en
ik nu als grapje bij het binnenkomen.
Omdat het weekblad en de naam nog
vrij nieuw zijn, zou het leuk zijn om de
naam HALLO in een ludieke vorm weg
te zetten in de regio, zodat HALLO snel
tussen de oren van de mensen zit.
Ik vind wel dat er veel onderwerpen
over hetzelfde gaan, maar dat komt
natuurlijk ook omdat het een weekblad
is en geen dagblad.”
Op de vraag wat ze zou veranderen
in de wereld (als ze kon), antwoordde
ze dat ze graag zou zien dat mensen
wat meer gemoedelijk naar elkaar toe
zouden zijn. “Aardbevingen en andere
ellende vind ik vreselijk, maar daar kan
ik niets aan veranderen.”

www.hallohorstaandemaas.nl
Vouw
gordijnen

Vloerkleden

OOK VOOR DE MOOISTE
AANKLEDING
VAN JE HUIS
GA JE
NAAR

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

Week 41

Komkommermarmelade
Benodigdheden:
1 komkommer
0,8 dl. witte wijnazijn
100 gram suiker
1 geplette peperkorrel
beetje citroenschil
1 kruidnagel
½ pijpkaneel
Bereiding:
• komkommer schillen,
doormidden snijden en zaad
eruit halen;
• ½ van de komkommer in
grove blokjes snijden, andere
helft in fijne blokjes;
• witte wijnazijn, suiker,
peperkorrel, kruidnagel,
citroenschil en pijpkaneel
opzetten met de grove
stukken komkommer. Laat het
heel rustig gaar worden;
• na 10 minuten: citroenschil,
kruidnagel en pijpkaneel eruit
halen;
• het geheel met de staafmixer
pureren, op het vuur zetten
met de fijne blokjes komkommer en even laten koken;
• afbinden met aardappelzetmeel, tot marmeladedikte;
• komkommermarmelade
serveert men bij gerookte of
gemarineerde zalm of bij een
Oosters gerecht.
Veel kookplezier
en smakelijk eten!

Bandencentrum

BANDEN
div.merken o.a.

GOODYEAR MARCHALL BARUM
MICHELIN BRAVARIS BRILLANTIS
175-65-TR14 v.a. € 41,00* 195-65-HR15 v.a. € 48,00*
185-65-HR14 v.a. € 47,00* 195-55-HR15 v.a. € 53,00*
205-55-VR16 v.a. € 58,00* 225-45-WR17 v.a. € 72,00*
* inclusief montage + balanceren
GEOPEND MAANDAG – VRIJDAG 09.00- 17.30 UUR
ZATERDAG 09.00-15.00 UUR

		DECKERSGOEDTWEG 2
SEVENUM
Tel. 077 4674487

Gebr. COX
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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 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

Horst

Grubbenvorst

Muziek/cabaret
‘De Wereldband’

Promsconcert

voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl

zo 11 oktober 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: Gasthoes Horst

zo 11 oktober 12.15 uur
Organisatie:
Promsconcert Grubbenvorst
Locatie: Kerk Grubbenvorst

Hegelsom

Horst

Venlo

Peelhorstshow

Concert Fairy Tail

Excursie Limburgs Landschap

vr 9 oktober 18.00-22.00 uur
za 10 oktober 10.00-22.00 uur
zo 11 oktober 10.00-16.00 uur
Organisatie:
kleindierverenging P.S.V.
Horst e.o.
Locatie:
Manege Wieneshof Hegelsom

zo 11 oktober 18.00 uur
Organisatie: Muziekcafé De Buun
Locatie:
Muziekcafé De Buun Horst

wo 14 oktober 13.30 uur
Organisatie: Limburgs Landschap
Locatie: Infocentrum Groote
Heide Venlo

Sevenum
EK Bullshooting
do 8 t/m zo 10 oktober
18.00 uur
Organisatie:
Dartbond i.s.m. De Schatberg
Locatie: De Schatberg

Hegelsom
Toneel
vr 9 oktober 20.00 uur
zo 11 oktober 14.30 uur
Organisatie: Poespas
Locatie: Zaal Debeije Hegelsom

Sevenum-Kronenberg
Ruilbeurs
za 10 oktober 11.00-13.00 uur
Organisatie: Groei & Bloei
Locatie:
Tuin Bea Dekkers
Tongerlostraat 35 Sevenum

twee trouwd gezicht
een ver

Hegelsom
Najaarsconcert
za 10 oktober 20.00 uur
Organisatie:
Gemengd koor Egelsheim
Locatie:
Hubertuskerk Hegelsom

Griendtsveen
Bokkenollen en
Limonollen
za 10 en zo 11 oktober
vanaf 10.30 uur
Organisatie:
Stichting Bokkenollen
Locatie: Griendtsveen

America
Concert Powerslave
za 10 oktober 20.00 uur
Organisatie: OJC Cartouche
Locatie: OJC Cartouche America

Meterik
Concert Concordia en
Ons Genoegen

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

AGENDA

service 23

zo 11 oktober 14.30 uur
Organisatie:
Fanfare Concordia
Locatie:
Zaal de Meulewiek Meterik

Horst
Zandhazentocht
zo 11 oktober vanaf 10.00 uur
Organisatie:
Toer en Wielerclub Oranje
Locatie:
Starten vanaf Café de Beurs

Verbouwing of
aankoopplannen?
Op onze hypotheek
adviseurs kun je
bouwen!

Sevenum
Tapzingen
zo 11 oktober 14.30 uur
Organisatie: De Balkers
Locatie:
De Sevewaeg Sevenum

31 oktober open dag voor iedereen!
Energiestraat 2a, 5961 PT Horst, T 077-398 30 10, F 077-398 62 94
E info@aghorst.nl, I www.aghorst.nl

