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Lijsttrekkersdebat zonder verrassingen
Vorige week donderdag werd in het Gasthôes te Horst een lijsttrekkersdebat gehouden. Naast alle politieke partijen waren ook veel ondernemersafgevaardigden aanwezig. Alle stellingen waren onderverdeeld in vier
thema’s; de lokale ontwikkeling agrarische sector, toeristische status,
doorontwikkeling bedrijventerreinen en centrumontwikkeling en kleine
kernenbeleid. De belangstelling voor het debat was groot en verliep zonder
al te veel verrassingen. Het debat werd geleid door Simone van Trier.

Het lijsttrekkersdebat werd goed bezocht

Het lijsttrekkersdebat werd georganiseerd door Centrummanagement,
MKB Horst aan de Maas, ICHSM en de
LLTB. Elke politieke partij stelde zich
voor aan het in groten getale opgekomen publiek. Henk Kemperman
lijsttrekker D66: “Het was voor mij
de eerste keer dat ik aan zo’n debat
meedeed. Ik zal me op een volgend
debat beter voorbereiden. Scherper en
concreter zijn,” aldus Kemperman. Naar
zijn mening zijn de verschillen binnen
de politieke partijen in Horst kleiner
dan op landelijk niveau.
Freek Seelen, lijsttrekker van
Essentie is tevreden. “In mijn betoog
heb ik mezelf en Essentie als nieuwe
lokale partij goed kunnen voorstellen.
Heb duidelijk aangegeven hoe een
gemeente ervoor kan zorgen dat
ondernemers ook kunnen ondernemen. Het debat verliep respectvol,
zonder al te veel verrassingen,” aldus
Seelen.
Michael van Rengs van de SP
spreekt van een geslaagd optreden.
Zijn betoog liet weinig te wensen over:
“Minder schaalvergroting, meer balans
tussen ruimte, landbouw, natuur en

recreatie. Een ‘ja’ voor het behoud
van agrarische gezinsbedrijven en
‘nee’ tegen het neo-liberale beleid
en schaalvergroting. Dat leidt tot
oneerlijke concurrentie en stoppen van
(agrarische) bedrijven,” laat hij weten.

“Het gaat er eigenlijk
niet om wat wij
te vertellen hebben
maar juist wat
anderen zeggen”
Vanuit de PvdA-PK zegt Roy Bouten
het debat nuttig te hebben gevonden.
“Het gaat er eigenlijk niet om wat
wij te vertellen hebben maar juist
wat anderen zeggen. Wij hebben niet
alle wijsheid in pacht en het is goed
feedback te krijgen. De les van de
avond was wel dat mensen belangrijk
vinden waar bezuinigd gaat worden en
welke keuzes de politiek daarin maakt.
Wij zullen met alle doelgroepen in de
samenleving in gesprek moeten blijven
en gebruik moeten blijven maken van

ons gezond boerenverstand,” aldus
Bouten.
Lijsttrekker van het CDA Leon
Litjens was eveneens goed te spreken
over de avond. “Het was een goed georganiseerde avond en een leuk debat.
Zo’n avond geeft tevens de verschillen
aan tussen de diverse partijen,” aldus
de CDA-kopman.
Ondernemer en bezoeker aan het
debat Jeu Tacken uit Meterik: “Je ziet
op zo’n avond toch wel verschillen in
presentatie. Ik vond dat D66 duidelijk
een kennisachterstand had. De SP vond
ik maar matig. Zij blijven naar mijn
idee teveel in een klein krachtenveld
zitten. Essentie had zich meer mogen
manifesteren en vertelde teveel over
behaalde resultaten in het verleden.
PvdA-PK en CDA waren duidelijker in
hun presentatie en gaven een goed
beeld vanuit het verleden naar het
heden en de toekomst. Echt wijzer ben
ik echter deze avond niet geworden.
Het was eigenlijk een herhaling
van zetten van de partijen die iedereen
al kent. Nee, er was niets verrassends
maar dat had ik eerlijk gezegd ook niet
verwacht,” aldus Tacken.
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Maashorstfonds verdeeld 100.000 euro
Het Maashorstfonds verdeelde vorige week 100.000 euro onder elf
genomineerden. Een en ander vond plaats in Multifunctioneel Centrum
d’n Zwingel te Melderslo. De genomineerden werden door de heer Jacques
van der Linden (Voorzitter Directieteam Rabobank Maashorst) beurtelings
uitgenodigd om hun cheque in ontvangst te nemen. De projecteigenaren
ontvingen naast felicitaties een cheque ter realisering van hun plannen.
Zorgcentrum La Providence uit Grubbenvorst ontving het hoogste bedrag
(25.000 euro) dat werd uitgekeerd. Het project van het zorgcentrum omvat
de aanleg van een belevingsgerichte tuin voor dementerende ouderen.
De regio Horst aan de Maas bruist
van initiatieven om het economische,
sociale en culturele leven te
verbeteren. Vaak hangt aan deze
initiatieven een flink prijskaartje.

Colofon
HALLO Horst aan de Maas is een
gratis uitgave van GCH media BV
en verschijnt elke donderdag in
de gemeente Horst aan de Maas.
Oplage 18.000 exemplaren

Postadres
Postbus 6074 5960 AB Horst
T 077 396 13 56
F 077 396 13 55
E info@hallohorstaandemaas.nl
Bezoekadres
Handelstraat 17 5961 PV Horst
Sluitingstijden
Kopij/redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Bladmanager
Jolanda Poels
T 077 396 13 56
E jolanda@hallohorstaandemaas.nl
Commercieel adviseurs
Frank Erren
T 06 23 87 51 53
E frank@hallohorstaandemaas.nl
Hayke Pouwels
T 06 30 71 51 14
E hayke@hallohorstaandemaas.nl
Advertentie
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Het Maashorstfonds van Rabobank
Maashorst kan in sommige gevallen
uitkomst bieden. In de periode
11 mei t/m 11 augustus 2009 konden
verenigingen en stichtingen voor de
vijfde keer een projectaanvraag voor
het Maashorstfonds indienen. Er werden
24 aanvragen ingediend. Daarvan
werden er 11 gehonoreerd door de
beoordelingscommissie. 13 Aanvragen
werden afgewezen, omdat ze niet
voldeden aan de gestelde criteria.
Heemkundevereniging Sevenum
ontving 3.000 euro voor het project
‘uitgave woordenboek ‘Zaerums plat’
met behoud van ‘Zaerums’ dialect’.
SVEB Broekhuizenvorst kreeg 3.500
euro voor de realisatie van een
extra kleedlokaal meisjes/dames
en G-team. Stichting Activa Horst
kreeg 4.000 euro voor de aanschaf
van een smartboard met ICT-voorzieningen als communicatiemiddel
voor kinderen met een beperking.
Harmonie St. Joseph uit Grubbenvorst
ontving 4.500 euro voor een uit-

Alle genomineerden met cheque van het Maashorstfonds
breiding van het instrumentarium.
Gymvereniging Hosema kreeg 5.000
euro voor de aanschaf van een
airtumbling uitrusting om peuters,
kleuters en turnkids nog beter te
laten bewegen. Muziekvereniging
Eendracht Melderslo werd blij gemaakt
met 5.000 euro ter vervanging van
pauken. S.V. Kronenberg ontving
maar liefst 10.000 euro voor het
deelproject ‘kunststof kozijnen en
isolerend glas’ voor de renovatie van

Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van
rechten aangeleverd te worden.
Eventuele verplichte naamsvermelding
van de fotograaf of auteur dient bij aanlevering expliciet te worden gemeld.
Bij verzuim komen kosten voor rekening
van de aanbieder.

25.000 euro voor het aanleggen
van een belevingsgerichte tuin voor
dementerende ouderen.
De beoordelingscommissie
Maashorstfonds benadrukt dat de
bijdragen voor de muziekverenigingen
uitsluitend bestemd zijn voor nieuwe
instrumenten. Aanvragen voor
vervanging van uniformen worden niet
gehonoreerd.
Ook in 2010 is het mogelijk een
project in te dienen voor het fonds.

Hersengolven positief beïnvloeden
Neurofeedbacktraining in Sevenum
Drs. Kees van der Sande verzorgt op donderdag 5 november een lezing
over neurofeedback in Groeibibliotheek Sevenum. Van 19.30 tot 21.30 uur
geeft Van der Sande voorlichting over deze therapievorm.
Hij is neurofeedbacktrainer in het ‘Gezondheidsplein’ in Deurne.
Neurofeedback is een behandelmethode waarbij afwijkende hersengolven getraind worden om klachten
te verminderen. De behandeling is
gebaseerd op het gegeven dat bepaalde psychische klachten gepaard
gaan met afwijkende hersengolven.
Onderzoeken laten zien dat klachten zoals concentratiestoornissen,
stemmingswisselingen, hoofdpijn en

moeheid ook te meten zijn met behulp
van EEG-metingen.
Bij het BioMetrisch Centrum (BMC)
worden de afwijkende hersengolven
uit de EEG-meting geselecteerd. Deze
afwijkende golven zijn de basis voor
de neurofeedbacktraining. Tijdens
een behandeling met neurofeedback
worden afwijkende hersengolven aan
de patiënt getoond op een beeld-

Redactie
Lei Spreeuwenberg (hoofdredacteur)
T 06 20 11 92 83
Eric Brouwers
T 06 53 18 56 69
Ger Willems
T 06 12 18 36 26
E redactie@hallohorstaandemaas.nl
Verspreiding
Laurent Smedts
T 077 396 13 53
E laurent@hallohorstaandemaas.nl

sportpark de Heesbergen. Fanfare
Broekhuizenvorst en Ooyen ontving
10.000 euro ter vervanging van het
instrumentarium. Koninklijke Harmonie
van Horst kreeg eveneens 10.000 euro
ter vervanging van het instrumentarium. Stichting gemeenschapshuis
De Wingerd Sevenum werd geholpen
met 20.000 euro voor projectplan MFC
de Wingerd en uitbreiding faciliteiten voor ouderen. En Zorgcentrum
La Providence Grubbenvorst ontving

scherm. Hierdoor ziet de patiënt
continu zijn eigen hersengolven.
De hersengolven worden gevisualiseerd met behulp van een animatie.
Verbetering van hersengolven gaat
gepaard met een goed verloop van
de animatie. Verslechtering van de
hersengolven is dan te zien als een
slechter verloop van de animatie.
Patiënten leren hun eigen hersengolven positief te beïnvloeden.
Na acht tot tien sessies zijn de
effecten te zien in de vorm van een
verbetering van de getrainde golven.
Sommige klachten, zoals slaapstoornis-

sen, kunnen binnen tien tot vijftien
sessies afdoende worden behandeld.
Bij andere klachten of ziektebeelden,
zoals ADHD en depressie, zijn
vaak meer sessies nodig om
maximale verbetering te krijgen.
Neurofeedback wordt al jaren uitgevoerd in klinieken in de Verenigde
Staten, Australië en Duitsland.
In Nederland is Neurofeedback
nog niet zo bekend, al worden
behandelingen steeds vaker vergoed
door verzekeraars. Aanmelden voor
de lezing via sevenum@groeibibliotheek is gewenst.

KWIK-REP

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Rug/Nekklachten, Ischias, Tennisarm, R.S.I, Hielspoor,
CarpaalTunnelSyndroom, Migraine, P.M.S., Overgang,

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

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

TV defect?
Voor al uw reparaties aan huishoudelijke
apparatuur bel Kwik-Rep: 077-3216666
Willemstraat 48, Venlo

www.kwik-rep.nl
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Rowwen Hèze heeft
bestbewaarde geheim America
Het zondagmiddagprogramma van de Limburgse Pleinfeesten is bekend. De Rowwen Hèze Slotconcerten in
America vinden plaats op vrijdag 6 en zaterdag 7 november. Op zondag 8 november wordt een gezinsevenement
georganiseerd: De Limburgse Pleinfeesten. Joekskapellen zorgen voor een heus Carnavals-gevoel onder de
bezoekers. Het Limburgs Pleinfeest met als motto ‘Zondag In ’t Zuiden’ begint om 13.00 uur en duurt tot 19.00 uur.

Amandelstaven,
gemaakt van
de beste Spaanse
amandelen

HORST • MAASBREE

Wat zou het best bewaarde geheim van America inhouden?
“De ervaring leert ons dat er
veel mensen van buiten de provincie op de Slotconcerten afkomen”,
vertelt Rowwen Hèzes manager Rudy
Havermans. “Die willen we kennis
laten maken met dit oer-Limburgse
concept. Ook in Limburg zelf blijkt
hier behoefte aan te zijn. Een echt
zondagsevenement, voor jong en oud.
De zondag na het Slotconcert vorig jaar
was al een succes, vandaar dat we dit
concept verder hebben uitgewerkt.”
De band heeft enthousiast meegedacht aan het programma. Het
nummer ’Zondag in ’t Zuiden’ is sinds
het album verscheen in 1995 bijna
niet van de setlist af geweest.
“De tekst, de muziek en de interactie
met het publiek benadert het gevoel
dat we die middag willen uitstralen”,
aldus zanger Jack Poels.

“De tekst,
de muziek en de
interactie
met het publiek
benadert het gevoel
dat we die middag
willen uitstralen”
Op de Limburgse Pleinfeesten is
er de hele dag een braderie met een
springkussen, een draaiorgel, streekproducten en diverse kramen. Voor de
kleinere bezoekers komt Super Cindy
gedag zeggen. Daarnaast is er veel
muziek: Blaas of Glory, Hub Boesten
Big Band, 3 J’s, O.L.S. Parade en een
grote Surprise Act.

Tevens vindt de finale van de
Koperen Cover Competitie plaats.
Via dit Rowwen Hèze-initiatief
werden joekskapellen, zaate
hermeniekes en dweilorkesten uit het
hele land opgeroepen om hun interpretaties van Rowwen Hèzenummers
op te sturen naar America. Uit
deze inzendingen zijn vijf finalisten
geselecteerd die deze middag in
een live-show gaan strijden om
de hoofdprijs: een Rowwen Hèze
sponsordeal.
Rowwen Hèze zal ook een rol
spelen tijdens deze middag. Wat die
rol precies zal zijn, is momenteel het
bestbewaarde geheim van America.
Op zondag 8 november kunnen
bezoekers zelf waarnemen wat de
mannen in petto hebben voor het
publiek.

Kinderboekenweek 2009
De kinderen van basisschool Meulenveld sluiten de kinderboekenweek, met als thema: ’Aan tafel!’, af met een
heus restaurant met echte koks en obers. Ook vandaag worden de ouders door de kinderen nog eens lekker verwend.
Meer foto’s op www.hallohorstaandemaas.nl

Heeft uw school iets te melden? Neem dan contact met ons op: info@hallohorstaandemaas.nl

M 06 12 99 23 43
E wiek @ bouwconsultance.nl
W wiekbouwconsultance.nl

DE ZEKERHEID VAN ZORGELOOS BOUWEN
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Gehandicaptenorganisaties willen gehoord worden

Geblindoekt
een parcours afleggen

Samenwerkende Gehandicapten Organisaties in Noord-Limburg organiseren van 2 tot 5 november de ‘Inclusief
on Tour Noord-Limburg’. De belangenorganisaties grijpen de gemeentelijk herindeling en de verkiezingen aan om
het inclusief beleid onder de aandacht brengen van de politiek. In Horst zal de tour, die bestaat uit Bus 1202, op
dinsdag 3 november van 10.00 tot 16.00 uur bij het gemeentehuis van Horst staan. Later die dag volgt een politiek
debat in ’t Gasthôes van 19.00 tot 21.00 uur.
de gemeenten. Daarom willen zij overleg met de nieuw te vormen colleges
van de vier gemeenten: Venlo, Peel en
Maas, Venray en Horst aan de Maas.
Te vaak worden mensen met
beperkingen uitgesloten, op soms
minder voor de hand liggende
manieren. Een voorbeeld. Mensen
met verstandelijke beperkingen krijgen
post van de gemeente. De informatie
kunnen zij niet lezen of goed
begrijpen doordat moeilijke woorden
of te kleine letters zijn gebruikt.
Zo missen zij voor hen belangrijke
informatie over bijvoorbeeld rechten
en plichten. Bus 2012 doet naast Horst

Het is onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken.
Vandaar dat wij dit op deze manier willen doen.
De vele brieven, kaarten, bloemen en warme woorden als ook de grote
belangstelling tijdens de avondwake en de uitvaart van

Ger Heldens
hebben ons diep ontroerd en waren voor ons allen een grote steun.
Een bijzonder woord van dank aan Pastoor Peeters, de werkgroep
avondwake, en fanfare St. Nicolaas voor hun persoonlijke inbreng die
hebben bijgedragen aan het fijne afscheid van Pap.
De zeswekendienst wordt gehouden a.s. zondag 25 oktober
om 10.00 uur in de kerk van Broekhuizen.
Wilbert, Ria, Guy, Sam en Isabel
Marcel, Millie, Jur en Gies
Hans, Sandra, Janne en Pleun

Geboorte-, huwelijk- of jubileumberichten
€ 25,00 per blok van 50x50mm in kleur
in HALLO Horst aan de Maas

Er komt toch een feest in verband met het afscheid van MeerloWanssum als zelfstandige gemeente. Drie ondernemers uit die gemeente
gaan zich inzetten om het feest te organiseren.
Twan Kleeven, eigenaar
van ’t Brugeind Sport- en Feestzalencomplex uit Meerlo, is een van
de organisatoren. Hij vertelt:
“Het programma is klaar. Ik kan
helaas niet alle details geven omdat
nog niet iedereen die we erbij
willen betrekken geïnformeerd is.
Ik kan wel zeggen dat het een leuk
feest wordt voor jong en oud. Op
vrijdagavond is er een programma
voor de ouderen uit de gemeente.
Zaterdagmiddag staat in het teken
van de jeugd. Op zaterdagavond
is er een dorpsfeest met muziek.
De mensen die ik tot nu toe heb
gesproken zijn enthousiast over het
initiatief.” Volgens Kleeven wordt
volgende week het definitieve
programma bekend gemaakt.

Zelf ondergaan hoe het is om geblinddoekt je weg te vinden

Bus 2012 is een opvallende bus.
In en rond Bus 1202 kunnen inwoners
van Horst en politici zien en ervaren
hoe een inclusieve samenleving eruit
kan zien. Mensen kunnen bijvoorbeeld
geblinddoekt of in een rolstoel een
route afleggen. De gehandicaptenorganisaties weten als ervaringsdeskundigen hoe moeilijk toegankelijk
informatieloketten, bushaltes, winkelstraten, horecagelegenheden of musea
kunnen zijn. De Samenwerkende
Gehandicapten Organisaties in NoordLimburg willen dat hier verandering in
komt. De organisatie vertegenwoordigt
ongeveer 15 % van de inwoners binnen

Toch feest
in Meerlo-Wanssum

ook Venray, Venlo en Helden aan.
Elke avond wordt afgesloten met een
politiek debat onder leiding van Lucille
Werner, Hannie van Leeuwen, Jaap
van der Doef en Theo Maas. Aan de
hand van stellingen begeleiden zij het
gesprek tussen de gehandicaptenorganisaties en de fractieleiders van
de politieke partijen.
De tour wordt georganiseerd met
ondersteuning vanuit de landelijke
organisaties Programma Versterking
CliëntenPositie (Programma VCP) en
de Taakgroep Handicap en Lokale
Samenleving. Bus 1202 is een initiatief
van VCP.

”De organisatie
rondom
het afscheidsfeest
is het beste
te omschrijven
als een soap”
De organisatie van het
afscheidsfeest van Meerlo-Wanssum
is tot nu toe niet vloeiend verlopen.
Aan het woord is Anthony van
Baal, voorzitter van de dorpsraad
Tienray: “De organisatie rondom
het afscheidsfeest is het beste te
omschrijven als een soap.
Er is van alles gebeurd. Er zijn door
verschillende partijen initiatieven

Geboren!

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.

15 oktober 2009

Sydney
Dochter van
Ivo en Jaukje
van Summeren
Spoorstraat 30
5865 AH Tienray

Per 1 november is er een
nieuw kinderdagverblijf bij

Niet lekker in je vel?
www.chatmailtherapie.nl

Kinderdagverblijf

Bambino

Julianastraat 2a Horst
Info: Kim Janssen T 06 13 39 14 55
E kinderdagverblijfbambino@gmail.com

genomen die uiteindelijk op niets
uitdraaiden. Toen we zagen dat er
niets gebeurde, zijn we gestart met
het organiseren van een circusbezoek
voor de jeugd van Meerlo-Wanssum.
Toen dat bijna rond was, kwam de
gemeente met het bericht dat er
toch nog iets georganiseerd zou
worden. Na deze mededeling zijn we
gestopt met de circusactiviteit.
Vanuit de gemeente heb ik daarna
niets meer vernomen.”
Door het initiatief van de
ondernemers ziet het ernaar uit dat
het door de gemeenschap gewenste
feest er toch nog komt.
Inmiddels is er een persbericht
verstuurd door de gemeente
Meerlo-Wanssum. De gemeente en
de plaatselijke politiek hebben het
initiatief van ’t Brugeind, Marlies
Janssen en Trudy Steeghs omarmd
en werken samen aan een succesvol
feestweekend. Op 7 december
vergadert de gemeenteraad voor de
laatste keer en dan zullen enkele
raadsleden worden onderscheiden.
Ook wordt dan het jubileumboek
‘veertig jaar Meerlo-Wanssum in
beeld’ gepresenteerd.
Burgermeester Joep Hahn
zal op zaterdag 12 december
van 16.00 tot 19.00 uur in
zalencentrum ’t Brugeind zijn
afscheidsreceptie houden, na ruim
24 jaar burgermeesterschap. Het
afscheidsfeest zal plaatsvinden op
vrijdag 18 en zaterdag 19 december
in zaal ’t Brugeind.
Het definitieve programma wordt
later bekendgemaakt.

Bitterballen
per doos 100 stuks
(Ad van Geloven)

 6,95

Bamischijf oriëntal
135 gram 18 stuks
(Van Welten)

 8,95

www.huubkes.nl

Elke week nieuwe aanbiedingen!

Wilt U ook in 2010 Uw oppas blijven
belonen voor de opvang van Uw
kinderen d.m.v. de kinderopvangtoeslag, meldt U dan z.s.m. aan om gratis
aan de eisen voor 2010 te voldoen.
Heleen van de Laak, tel. 0628564164
www.roodkapjehorstaandemaas.nl
Te koop Vierwielige wagen met
verlichting voor achter tractor, br 190 cm,
l 400 cm, Dist 077 - 398 24 35
TE KOOP WOONHUIS
Adres: Olieslagerstraat 7 te Sevenum
Model twee-onder-een-kap
(bwjr.1975), inclusief garage, rustige
woonwijk
Inhoud 410 m3, perceel 220 m2.
Vraagprijs € 199.000,- k.k.
Voor inlichtingen: Lowie Winkelmolen
tel. 0499-421557 of 06-12277164
(bij voorkeur na 18.00 uur)
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Welke mantelzorger
wordt verrast met een bloemetje?
Het lijkt nog ver weg,
maar 10 november is de
landelijke Dag van de
Mantelzorg. Op deze dag kan
men een mantelzorger
verrassen met een gratis bos
bloemen door het invullen van
een aanmeldformulier.
Er zijn 1500 bossen beschikbaar.

Mantelzorgers zijn mensen die
langdurig en intensief onbetaald
zorgen voor een hulpbehoevende,
chronisch zieke of gehandicapte
partner, ouder, kind, vriend of buur.
Het thema van de Dag van de
Mantelzorg 2009 is: ‘Mantelzorg: dat
doe je samen!’ Daarom bestaat de
mogelijkheid om naast het aanbieden van het bloemetje ook een

‘Ik-help-je-bon’ in te vullen. Dat is
niet verplicht, maar als u de
mantelzorger ook daadwerkelijk
wilt of kunt helpen betekent dat
wel een steuntje in de rug!
Aanmeldformulieren liggen op
diverse plaatsen in Noord-Limburg
zoals in bibliotheken, bij huisartsen, in gemeenschapshuizen en op
het WMO loket van de gemeente.

Wil Stultjens:

Ik help mensen om weer op
het goede ‘spoor’ te komen
In Tienray is Chemin de Fer gevestigd. Chemin de Fer komt uit de Franse taal en betekent ‘spoor’ of ‘weg van
ijzer’. Wil Stultjens is eigenaar en senior counsellor. Ze begeleidt mensen om weer op het goede ‘spoor’ te komen.

Wil Stultjens, counsellor
Wil Stultjens is ervan overtuigd
dat je bijna alles kunt bereiken wat
je wilt. Ook op latere leeftijd is er
nog veel mogelijk. Stultjens had thuis
geen mogelijkheid om verder te
leren. Na de middelbare school is ze
gaan werken, maar wel met de wil
om naast haar werk te studeren. Met
het verdiende geld betaalde ze haar
studies. Na steeds in zichzelf te blijven
investeren, studeerde ze af in 2006 als
bachelor/master counsellor met NLPtechnieken. Ze is nu register counsellor.
“Tijdens deze opleiding ben ik
door de wasstraat gegaan. Ik ging er
vuil in en kwam er schoon uit. Wat

ik geleerd heb, is luisteren, je 100%
open stellen voor een ander en alle
vooroordelen aan de kant zetten. Alles
wat je hoort, geef je één op één terug
aan de cliënt. Belangrijk is ook dat
we geleerd hebben onderscheid te
maken tussen iemand die geestelijk in
de problemen zit of een geestesziekte
heeft. Mensen met een geestesziekte
verwijs ik door naar de huisarts”, legt
Wil Stultjens uit.
Bij psychotherapie wordt het
verleden van de patiënt uitgediept.
Counselling gaat terug naar het
verleden, legt een rode draad bloot
en kijkt van daaruit naar de toekomst.

Uitgangspunt is dat bij een gezond
lichaam ook een emotioneel gezonde
geest hoort. Counselling kijkt naar
het totaalplaatje. Vaak zijn het
kleine dingen die je leven negatief
beïnvloeden, zoals een opmerking
die een leraar vele jaren geleden
op school gemaakt heeft. Stultjens
vertelt: “Als je je hiervan bewust bent,
helpt je dat te overwinnen.
Bij counselling neem je de cliënt bij de
hand en laat hem zelf aangeven wat
het probleem is. Daarna zoek je samen
naar een oplossing. Na de sessies
weet je wat je wilt of juist niet meer
wilt en wordt er een actieplan met
haalbare doelen gemaakt.”
Op de vraag hoe Stultjens tot
het beroep counsellor gekomen is,
antwoordt ze: ”Ik werkte en werk nog
steeds parttime als thuisbegeleider in
de thuiszorg.
Ik merkte op dat ieder instituut zijn
eigen dossier heeft. Niemand heeft
het ‘helikopteroverzicht’. Door slechte
communicatie tussen de diverse
instanties komen hulpbehoevenden
verder in de problemen.” Op zoek naar
oplossingen voor deze mensen kwam
Stultjens bij counselling terecht.
Counsellen wordt steeds vaker
vergoed door zorgverzekeraars,
doordat ze het positieve effect van
Counselling inzien. Mensen met
stressverschijnselen, relatieproblemen
thuis of op het werk of met een burnout kunnen bij Stultjens terecht.

Dubbeltentoonstelling
in museum
De Kantfabriek

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:

=€

De Heideroosjes in dubbeltentoonstelling (foto: John Klijnen)
In museum De Kantfabriek is een
dubbeltentoonstelling te zien. In één
hoek van het museum zijn diverse
items van de Heideroosjes te zien
terwijl tegelijkertijd een expositie te
zien is van leuk en eigentijds werk
van kantdocenten. Aan de zijde van
de Heideroosjes staan instrumenten
waarop het publiek mag spelen.
Posters, foto’s, kleding, spannende
reisverhalen en nog veel meer. De
beroemde punkband bestaat 20 jaar
vandaar de expo ‘A Bag Full of Stories’,
20 jaar Heideroosjes.
Door de dubbeltentoonstelling is
er voor ieder iets te beleven bij De
Kantfabriek. Voor een Heideroosjes-fan

leuk om een keer met moeder naar
het museum te gaan. Voor een kantliefhebber met zoon of dochter een
kijkje te nemen in de Kantfabriek.

”Door de dubbeltentoonstelling
is er voor ieder iets
te beleven bij
De Kantfabriek”
Museum de Kantfabriek is open op
vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00
tot 17.00 uur.
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Burgemeester
Kees van Rooij plant roos
in park Grubbenvorst

Pannenkoekenbos weg
uit Broekhuizen

Op vrijdag 23 oktober plant burgemeester Kees van Rooij de eerste roos
‘Rosa Parel aan de Maas’, in het Ursulinepark in Grubbenvorst.

Het Pannenkoekenbos vertrekt per 1 januari 2010 uit Broekhuizen. Door onenigheid tussen de verhuurder en
de huurder is het contract opgezegd. De afhandeling van deze zaak ligt op dit moment bij de rechter.

De roos is gekweekt door
rozenkweker Harrie van de Pasch
uit Grubbenvorst. Hij deed dit ter
gelegenheid van het 20-jarig jubileum
van de stichting ‘Parel aan de Maas’
uit Grubbenvorst. De ivoorkleurige roos
werd gedoopt tijdens het Europese
kampioenschap Biljart Artistiek in
´t Haeren op 17 mei 2009. De roos
heeft (heel toepasselijk) de kleur
van een biljartbal. Stichting Parel

aan de Maas organiseert al sinds
1989 nationale en internationale
biljartkampioenschappen.
De wens is dat deze roos in de
tuinen komt te staan van inwoners van
Grubbenvorst en andere dorpen van de
gemeente Horst aan de Maas. Degenen
die na het zien van de roos nu al willen
planten, zullen nog een jaar moeten
wachten. Volgend jaar is de roos pas in
grotere aantallen te koop.

Gezin met maar liefst 15 kinderen

Reünie
Boëms Piet en Han
Zaterdag 31 oktober vindt in zaal De Vonkel te Grubbenvorst een
reünie plaats van familieleden van Pieter-Jan Vervoort en Johanna
Rutten. In de volksmond noemde men Pieter-Jan ‘Boëms Piet’.
Zo’n honderd familieleden uit de regio en ver daarbuiten komen
herinneringen ophalen.

1927 Het gezin Vervoort 25 jaar getrouwd,
twee kinderen waren toen reeds overleden
Op 14 augustus 1902 traden
Pieter-Jan Vervoort uit Melderslo
en Johanna Rutten uit Horst in het
huwelijk. Uit dit huwelijk kwamen
maar liefst 15 kinderen ter wereld.
De eerste jaren van hun huwelijk
woonde het echtpaar Vervoort in
Melderslo. Later vertrokken zij naar
Grubbenvorst, waar Piet de kost verdiende als landbouwer en Han voor
de kinderen zorgde. Boëms Piet werd
geboren in februari 1878 te Horst
en overleed op 82-jarige leeftijd in

“AARDE”
praktijk voor
geestelijke en lichamelijke
ontspanning

Grubbenvorst. Han werd in juni 1881
geboren en overleed vijf jaar na haar
man. Tijdens het 25-jarig huwelijksfeest van het echtpaar waren helaas
al twee kinderen overleden.
Anno 2009 zijn twee dochters van
het echtpaar nog in leven, Trien is
95 jaar en woont in Melderslo, Wies
is 91 jaar en woont in Tegelen.
Ruim honderd jaar na het huwelijk
van hun ouders komen Trien en Wies
plus talloze kleinkinderen van Han en
Piet voor een reünie bij elkaar.

SmulPapen, AutoFreaks,
BoekenWurmen, SportFanaten,
SmulPapen, AutoFreaks,
VoorleesOma’s,
OppasOpa’s,
BoekenWurmen, SportFanaten,
CreaBea’s,
VoorleesOma’s,
OppasOpa’s,
CreaBea’s,
KortoomsKenners,
KortoomsKenners,
BomansBewonderaars,
BomansBewonderaars,
LiteratuurLezers…
LiteratuurLezers…
en ook normale LeesGekken
en ook normale LeesGekken
kunnen terecht bij
kunnen terecht bij

Voetreflex
Nek, schouder, rugmassage
Oorkaarsen en oxytwist
Ernie Franssen Verstappen
Op de spekt 80,
5871 BH Broekhuizenvorst
Tel.: (077) 463 26 30 / (06) 30 14 32 34

Veemarkt 7A Horst
Veemarkt
7A Horst
www.terugblik.net
www.terugblik.net
Ruim 4.000 titels 2eehands boeken
Ruim 4.000 titels 2 hands boeken

Dat het Pannenkoekenbos uit Broekhuizen stopt, is zeker.
Het ziet ernaar uit dat de rechter zal uitmaken wie in het gelijk staat.
Aan het woord is Gerben Wertenbroek van Het Pannenkoekenbos uit
Broekhuizen: “Vorig jaar in december
kreeg ik tot mijn verbazing te horen
dat het contract dat ik met de stichting
Het Brouwershuis had, werd opgezegd.
Na overleg met de stichting kreeg
ik een nieuw contract aangeboden,
waarbij het Brouwershuis opgesplitst
zou worden in een commercieel
gedeelte en een verenigingsgedeelte.
In het nieuwe contract stonden
verschillende zaken waar ik niet gelukkig mee was en ben daar dus niet mee
akkoord gegaan. Ik heb een schikkingsbedrag aangeboden gekregen
van de Stichting maar dat bedrag staat
in geen verhouding tot het bedrag
waar ik recht op denk te hebben.

Ik heb het idee dat deze actie met
voorbedachte rade is opgezet.
Ik heb me al de tijd dat we hier zitten
gehouden aan de twee hoofdpunten
in het contract. Dat zijn netjes de
huur betalen en de accommodatie
beschikbaar stellen aan de
verenigingen uit Broekhuizen.”

”Vorig jaar in
december kreeg ik
tot mijn verbazing te
horen dat het contract
werd opgezegd”
Tegenover Wertenbroek staat de
stichting Het Brouwershuis, eigenaar

van het gebouw. Jos Vousten van de
stichting vertelt zijn verhaal: “Het is
eigenlijk heel simpel. Het huurcontract
tussen stichting Het Brouwershuis en
VOF Wertenbroek loopt af op 1 januari
2010. We hebben 1 jaar van tevoren
aangegeven dat we het lopende
contract niet wilden verlengen.
In september 2008 hebben we
een nieuw concept huurcontract
opgestuurd naar de heer Wertenbroek.
In dit contract hebben we aangegeven dat we het Brouwershuis
wilden splitsen in twee gedeeltes.
Eén voor verenigingen en één voor
commerciële doeleinden. We hebben
de mogelijkheid altijd opengehouden
voor een tegenvoorstel. Hier is de heer
Wertenbroek niet op ingegaan.”

Verkoop boek Dschero Kahn succes
Het boek ‘De laatste Kahn’,
geschreven door Dschero Kahn
uit Horst, is in korte tijd helemaal
uitverkocht. Er gingen 50 boeken
binnen één dag over de toonbank.
Dschero Kahn is zeer vereerd met
het succes. “Bij Bruna werden ze gek
van de drukte. Ze hadden nog nooit
meegemaakt dat zoveel boeken van
één schrijver in zo’n korte tijd verkocht
werden”, vertelt Dschero Kahn.

NIEUW:

BULLET

winnaar “lekkerste bonbon van Nederland”

St. Lambertusplein 10a 5961 EW Horst
T 077 398 07 08
info@passi.nu
www.passi.nu

Vanaf donderdag
22 oktober

Kinderschoenen
20% KORTING
Dames - Heren - Kinder
Schoenmode
Steenstraat 14 Horst
tel 077-3970131
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Innovaties bij John Deere Horst

Zilveren medaille op Agritechnica
Van 10 tot 14 november 2009 vindt de agrarische beurs Agritechnica plaats in Hannover, Duitsland. John Deere uit
Horst krijgt daar een zilveren medaille uitgereikt, behaald met innovaties op gewasbeschermingmachines.

Computersysteem in de tractorcabine
John Deere, we kennen de naam
allemaal van de groene tractoren
die rondrijden op de akkers. Behalve
tractoren produceert John Deere
nog andere machines. Eén van de
productiebedrijven staat in Horst. Daar
worden gewasbeschermingmachines
ontwikkeld en gebouwd. Er zijn drie
verschillende uitvoeringen. De kleinste
uitvoering is een gedragen machine
voor achter de tractor. De tweede is de
getrokken machine en recent is daar
een zelfrijdende spuitmachine aan
toegevoegd. Ze worden gebruikt om
gewassen op het veld te beschermen
tegen ziektes, plagen en onkruid. Een
andere toepassing is het verzorgen
van gewassen door het sproeien van

vloeibare meststoffen. De kleinste
machine heeft een werkbreedte van
18 meter en de grootste van 40 meter.
Bij John Deere werken wereldwijd
meer dan 50.000 mensen. In Horst zijn
ongeveer 165 personen werkzaam.
John Deere Horst heeft recent een
zilveren medaille gewonnen voor drie
innovaties op hun machines. Deze
internationale prijs wordt uitgereikt
in november tijdens de Agritechnica
in Hannover. Dit is een internationale
landbouwbeurs met meer dan 350.000
bezoekers in 2007.
De innovaties waarvoor de vakjury
het bedrijf uit Horst met zilver heeft
beloond, zijn gericht op bescherming
van het milieu en op kosten- en

tijdbesparing. Het eerste systeem,
gebaseerd op GPS besturing, is het
spuiten zonder overlapping. Als de
machine voor een tweede keer over
een stuk rijdt dat al bespoten is,
stoppen de spuitdoppen automatisch.
Het tweede system, de ‘Tank vul
calculator’, geeft precies aan hoeveel
gewasbeschermingsmiddel er nog
nodig is om het resterende deel
van het perceel te besproeien.
Als er tussendoor minder
gewasbeschermingsmiddel wordt
verspoten, omdat er bijvoorbeeld
minder onkruid staat, wordt dat in de
berekening meegenomen. Hierdoor
wordt exact de benodigde hoeveelheid
gewasbeschermingsmiddel berekend

en niet méér aangemaakt dan nodig
is. Het derde systeem heet ‘Auto
dilute systeem’ en is ontwikkeld om
de spuitmachine vanuit de cabine
automatisch te reinigen. Door met
een extra pomp water vanuit een
schoonwatertank via de spoelkoppen
in de sproeitank te spuiten, wordt deze
gereinigd.

Bedrijf
Eigenaar
Adres

”De drie innovaties
zijn gericht op
het milieu en op
het verhogen van
de effectiviteit”

”Klanten kunnen
naar hartenlust
snuffelen bij TerugBlik”

Een computersysteem berekent
precies hoeveel schoon water nodig is
om de restvloeistof zo te verdunnen
dat deze zonder schade over het
perceel kan worden uitgespoten.
De machine is dan gereed voor de
volgende taak. Alles kan door de
chauffeur vanuit de cabine bestuurd en
gecontroleerd worden. Hierdoor hoeft
de trekkerbestuurder zijn cabine niet te
verlaten.
Eric Teuwsen, productspecialist bij
John Deere in Horst, vertelt:
“De drie innovaties zijn gericht op het
milieu en op het verhogen van de
effectiviteit. Er wordt gebruik gemaakt
van de nieuwste technieken. Er is nu
een directe kostenbesparing in het
gewasbeschermingproces mogelijk
door gewasbeschermingmiddelen en
machines efficiënter in te zetten.”
Al met al positief nieuws vanuit
John Deere in Horst, maar het is zeker
ook positief nieuws voor het milieu en
de land- en tuinbouw.

Mertens staat in de Hillenraad 100
als één van de hoogste binnenkomers,
op plaats 88. Tijdens het gala wordt
de Hillenraad 100-lijst gepresenteerd.
Deze jaarlijkse ranglijst van smaakmakers en het bijbehorende tijdschrift
blijken een effectief promotiemiddel
voor de sector. Tevens wordt
geappelleerd aan de competitiedrang
van de tuinbouwondernemers. De lijst
concentreert zich op allerlei bedrijven
in de sector met als hoofdactiviteit
de tuinbouwsector. Te denken valt
aan bedrijven als leveranciers van uitgangsmateriaal, toeleveranciers, telers,
handelskwekerijen, handelsbedrijven
en dienstverleners.
Jeroen Kuijpers, staffunctionaris
en teamleider marketing bij Mertens,
is in zijn nopjes. “Het expertcomité
bestaat uit 13 experts die op de één of
andere manier zijn verbonden aan de

tuinbouwsector. Voorzitter is Willem
Vermeend, ondernemer, hoogleraar en
voormalig minister. Op basis van feiten
en wetenswaardigheden, plus de opinie
van de experts, wordt de lijst uiteindelijk
samengesteld”, aldus Jeroen.
Dit jaar vond de beoordeling aan
de hand van het thema ‘visie, koers en
leiderschap’ plaats. De Hillenraad is van
oorsprong een consultancybureau voor
de agribusiness, dat zich richt op het
organiseren van kennis en kunde om
klanten te voorzien van een goed advies.
Zeven jaar geleden is het idee gekomen
om een dergelijke prestigieuze lijst op te
zetten; een lijst waar de crème de la
crème van de tuinbouwsector in verzameld is, met de Hillenraad 100 als
resultaat. De Hillenraad 100 doet het
hele jaar door onderzoek om de lijst
samen te stellen. De raad is daarvoor op
zoek naar opvallende, onderscheidende

bedrijven die van groot belang zijn voor
de sector. Bedrijven moeten zelf ook
jaarlijks motiveren op welke manier ze
zich ontwikkelen en ze worden doorgelicht op allerlei aspecten. “Denk daarbij
aan een jaarrekening, tot aspecten als
strategische focus en duurzaam ondernemen”, aldus Jeroen.
Uiteindelijk is ook Mertens een
dergelijk opvallend bedrijf gebleken en
werd het bedrijf genomineerd voor een
plaats in de top-100. “Er zijn elf
bedrijven nieuw binnengekomen, de
hoogste daarvan op nummer 75. Dit
geeft wel aan hoe kritisch de lijst wordt
samengesteld”, laat Kuijpers weten.

”We zijn een belangrijke speler
die vooruitstrevend
en voortdurend in
ontwikkeling is”
Op de vraag wat het Mertens
oplevert, antwoordt Kuijpers: “Het is
vooral prestige. Het geeft vooral ook
aan dat we als bedrijf actief zijn in de

Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

TerugBlik
Erik van den Eijnden
Veemarkt 7A
5961 ER Horst
06 38 97 76 83
erik@terugblik.net
www.terugblik.net
Detailhandel
September 2009

Activiteiten
Verkoop van tweedehands
boeken. Het zoeken naar
specifieke, niet meer nieuw te
leveren boeken op klantenwens.
Het assortiment is heel breed en
bestaat onder andere uit boeken
over heemkunde, de tweede
wereldoorlog, auto’s en motoren
maar ook titels van schrijvers als
Kortooms en Bomans.
Doelgroep
Iedereen die op zoek is naar
een lekker en betaalbaar
leesboek. Mensen die op zoek
zijn naar boeken, die niet meer
nieuw leverbaar zijn.
Onderscheidend vermogen
Persoonlijke aandacht staat
voorop bij TerugBlik. Dit levert
vaak prachtige anekdotes op.
Het assortiment is breed en
de boeken zijn overzichtelijk
ingedeeld. Klanten kunnen naar
hartenlust snuffelen.

Gemeente en
provincie stellen
€ 20.000 ter
beschikking

Mertens debuteert in
‘Hillenraad 100’
Het Horster bedrijf Mertens is opgenomen in de top-100 van de
Hillenraad. Dat maakte Willem Vermeend, voorzitter van het expertcomité, onlangs bekend. Dit gebeurde tijdens het Hortigala van het jaar,
in Riverfront te Rotterdam. Elf bedrijven maken hun entree in de lijst van
de honderd meest toonaangevende bedrijven in de glastuinbouwsector.
Het jaarlijkse Hortigala is hét evenement voor de top uit de groenteen bloemensector en is uitsluitend bestemd voor genodigden.

Starters
in de regio

sector. We zijn een belangrijke speler
die vooruitstrevend en voortdurend in
ontwikkeling is. Daarnaast is het een
extra opsteker, omdat Mertens sinds
1 juli 2009 met een vestiging in
Poeldijk een landelijke dekking
heeft verkregen. Naast Horst hadden
we al een vestiging IJsselmuiden”,
zegt Kuijpers. De vermelding in de
Hillenraad 100 onderstreept daarmee
de juiste koers die Mertens vaart.
Zijn er criteria verbonden vanuit
de Hillenraad om genomineerd te
worden? “Jazeker, dit gebeurt aan de
hand van een model van kwantitatieve, financiële en kwalitatieve aspecten.
Denk aan omzet, het uiteindelijke
resultaat, solvabiliteit en andere
indicatoren. Dit laatste omvat toonaangevend ondernemerschap, strategische
focus, marktpositie, maatschappelijk
verantwoord ondernemerschap en
toekomstgerichtheid”, aldus Kuijpers.
Naast de bekendmaking en
prijsuitreiking is het vooral ook een
zeer vooraanstaand evenement.
Ondernemers komen zo met elkaar in
contact. In deze periode extra
belangrijk, omdat de Nederlandse
tuinbouw het moeilijk heeft.

Het doel van OTC Ondernemen
Tijdens Crisis is ondernemers te
informeren over de belangrijkste
overheidsmaatregelen om de crisis
te bestrijden en hoe zij daar gebruik
van kunnen maken.
De gemeente Horst aan de Maas
en de Provincie Limburg hebben
gezamenlijk 20.000 euro beschikbaar
gesteld oftewel 40 vouchers van elk
1.000 euro. Ondernemers die het echt
nodig hebben wil de gemeente helpen
door een voucher ter beschikking te
stellen. De voucher geeft recht op
gratis advies bij uitsluitend aangesloten consultants om de gevolgen van
de economische crisis te bestrijden.
De adviseur helpt ondernemers om:
· problemen in kaart te brengen;
· plannen te ontwikkelen en;
· concreet en direct actie te ondernemen.
De waarde staat gelijk aan 8 uur
advies. Er is hiervoor een gemiddeld
uurtarief van 125 euro genomen.
De gemeente Horst aan de Maas
betaalt de adviseur 500 euro en de
adviseur neemt zelf 500 euro voor zijn
rekening. Meer informatie: Gijs Moes,
accountmanager bedrijven gemeente
Horst aan de Maas (g.moes@horst.nl)
of www.ondernementijdenscrisis.nl
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Komend
weekend
boemelen in
Horst
Het boemelweekend vindt
dit jaar voor de veertiende
keer plaats. Zaterdag 24 en
zondag 25 oktober doen
ondernemers van het Horster
Horeca Collectief hun uiterste
best om ook deze editie tot een
succes te maken.
Evenals voorgaande jaren
rijden de boemelbussen op
zaterdagavond tussen 22.00 en
02.00 uur om het uitgaanspubliek
naar de gewenste locaties te
brengen. Ook nu zijn er weer
gastheren in de bus aanwezig die
iedereen van het programma op
de hoogte brengt. Doordat de
klok dit weekend een uurtje
wordt teruggezet is het de
volgende ochtend lekker lang
uitslapen zodat er weer energie
verzameld wordt voor het tweede
gedeelte van het boemelweekend. Op zondagmiddag is
het namelijk boemelen voor het
gehele gezin. De bezoekers
worden dan met paarden en
koetsen van de ene naar andere
locatie gebracht en is er ook een
huifkar met tractor. Voor dit
laatste vervoermiddel is gekozen
om kinderen een leuke
afwisseling te geven.
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Bijzondere kunstexpositie
in Swolgen
In het weekend van 24 en 25 oktober vindt in Swolgen een bijzondere kunstexpositie plaats. De kunstwerken
zijn gemaakt door vier amateur kunstenaars uit Swolgen, Melderslo, Boxmeer en Tienray.

De vier kunstenaars met van links naar rechts:
Anouk Cruysberg, Willie Alaerds, Gerrie Franken en Doris Alaerds

“Mijn grote droom is om in de toekomst te kunnen leven
van mijn kunstwerken”
De kunstwerken worden voor
het eerst samen tentoongesteld.
Dit is uitzonderlijk, omdat de onderwerpen en stijlen erg verschillen.
Ook de expositieruimte, een voormalige champignonkelder die speciaal
hiervoor wordt ingericht, is opmerkelijk. De kunstenaars Gerrie Franken
en Anouk Cruysberg zijn tante en
nicht van elkaar. Ze werken al jaren
samen en staan vaak op beurzen en
kunstmarkten. Ze krijgen in Swolgen
gezelschap van Willie Alaerds en Doris
Alaerds, die ook tante en nicht zijn
van elkaar. Willie en Doris hebben
zich toegelegd op kinderkamerkunst.

Als uitgangspunt gebruiken ze kinderverhalen en sprookjes. Doris richt zich
op elfjes en andere lieflijke wezens
en Willie is gefascineerd door heksen.
De kunstwerken worden verfraaid
met kralen, kantjes en pailletten.
De resultaten zijn mooie decoraties
voor kinderkamers en worden vaak
gebruikt als cadeau bij kraamvisites.
Sprookjesachtig, maar dan in heel
andere betekenis, is de kunst van
Gerrie en Anouk. Al een aantal jaren
maken zij schilderijen in combinatie
met keramische objecten. Het maakt
hun schilderkunst driedimensionaal.
De werken zijn vaak uitbundig van

kleur, maar soms ook ingetogen in
aardetinten. Deze ontstaan door het
‘raku stoken’ van fijne chamotteklei,
een oude Japanse techniek.
Daarnaast werken Anouk en Gerrie
ook met lijnen en vlakken, met
abstracte kunstwerken als resultaat.
“Mijn grote droom is om in de
toekomst te kunnen leven van mijn
kunstwerken”, beëindigt Anouk
Cruysberg het gesprek.
Bent u geïnteresseerd in regionale
kunst? De tentoonstelling van 24 en
25 oktober vindt plaats op Donkstraat
4 in Swolgen en is beide dagen open
van 11.00 tot 17.00 uur.

Hilaria speelt
familievoorstelling
Woensdag 28 oktober is de
familievoorstelling ‘Dolfinarium’
te zien bij Kukeleku in Horst. In
deze voorstelling spelen ervaren
theatermakers samen met bijna
echte dolfijnen een prachtige
familievoorstelling vanaf 5 jaar.
Theatergroep Hilaria laat
daarmee zien hoe leuk theater is.
Als eerste in de wereld gebruikt
dit duo een mobiel zoutwaterbassin. De twee heren, die al
jaren met veel spektakel theater
maken, trekken met hun dieren
door het land. Met een wervelende
zeezoogdierenshow brengen zij
hun spetterend ‘zoutwatertheater’
naar mensen toe. Andere dolfinaria
komen meestal niet veel verder dan
het tonen van de souplesse, kracht
en intelligentie van de dieren.
Dit spektakel is een fenomenaal
samenspel tussen mens en dier.
Het zoutwatergehalte wordt
opgestuwd tot het niveau van pure
kunst. En juist de prestaties van de
dieren bewijzen dat het mobiele
element van deze formule de geluksbeleving van de walvissen totaal
niet in de weg staat. De voorstelling
van Hilaria is zeer visueel, heeft
weinig tekst maar veel humor en
duurt ongeveer een uur. De aanvang
is 15.00 uur. Kaarten reserveren kan
via www.kukeleku.com.
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‘Historisch Lottum in beeld’ Limburgse
krijgt drie vervolgen
buutteTijdens de opening van de Houthuizer Molen in Lottum op 9 mei 2009
is het boek ‘Historisch Lottum in Beeld’ gepresenteerd. Er zijn bijna 650
exemplaren van verkocht. De opbrengst, bijna 7000 euro, is geschonken
aan de stichting Houthuizer Molen. Frans Gommans uit Lottum, initiatiefnemer van het boekwerk, is van plan om nog drie delen uit te brengen.
Ook daarvan gaat de opbrengst naar de Lottumse molen.

kampioenschappen
zonder Pierre
van Helden

cultuur 09

Koninklijke Harmonie Horst
streeft weer
naar eerste plaats
De Koninklijke Harmonie van Horst neemt 25 oktober weer deel aan het
Limburgs Bondsconcours. Het concours vindt plaats in de Oranjerie te
Roermond. Het optreden van het orkest onder leiding van Steven Walker
begint om 19.00 uur.

De Stichting Organisatie
Buutteredners Kampioenschappen (LVKA) organiseert
ook dit jaar weer de Groot
Limburgse Buuttekampioenschappen 2010. De in
Melderslo woonachtige Pierre
van Helden, buuttekampioen
2009, mag niet meedoen. In
Melderslo wordt 18 november
de laatste voorronde gehouden
van de buuttekampioenschappen 2010.

Initiatiefnemer Frans Gommans
Er komen nog steeds foto’s binnen
bij Frans Gommans. Na het uitkomen
van het eerste deel zijn er alweer
meer dan duizend foto’s toegestuurd.
Het plan is om daarvan nog drie
boeken samen te stellen. Deel twee
en drie zullen worden uitgevoerd in
zwart-wit. Het vierde deel wordt in
kleur gedrukt.
“We hebben al veel materiaal,
maar zijn nog op zoek naar foto’s
over diverse onderwerpen. Dat zijn
onder andere historische foto’s met
vervoersmiddelen, mensen en hun

beroep, kinderen met speelgoed,
mensen en hun hobby en interieurs
van huizen”, vertelt Gommans.
De boeken worden telkens op
één van de komende rozenfestivals
gepresenteerd. Het tweede deel in de
reeks zal tijdens het rozenfestival in
2010 worden aangeboden. Het laatste,
deel vier, komt in 2014.
Als u historische foto’s heeft van
bovengenoemde onderwerpen,
kunt u dit telefonisch melden op
077 463 18 39 of op 06 21 71 09 98 of
via e-mail: fotoboeklottum@gmail.com

Blues Rock bij D’n Toerstop
De Blues Rock Band ‘Kubus and the Kingpins’ staat zaterdag
24 oktober op het podium in Motorcamping D’n Toerstop in Melderslo.
Het is een swingende bluesrock-’n-rollband die bestaat uit vier ervaren
muzikanten. Leadzanger Kubus is altijd trouw gebleven aan de blues.
De rest van de band is, na veel zwerftochten, ook weer back to the blues.

De kampioenschappen
worden op vrijdag 8 januari
2010 georganiseerd in de
Oranjerie te Roermond. De
voorselectiewedstrijden worden
dit jaar gehouden in Meerssen,
op 16 en 17 november. Ook in
Melderslo zal in samenwerking
met carnavalsvereniging De
Vlaskop een voorronde plaatsvinden en wel op 18 november
om 20.00 uur in De Zwingel.
De voorverkoop voor de avond in
Melderslo start op 1 november in
Café ’t Tunneke, St. Odastraat
9A, van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Pierre van Helden, Limburgs
buuttekampioen 2009, is
uitgesloten van deelname.
“Ik mag als winnaar niet
meedoen aan de kampioenschappen in 2010, zo is het
reglement. In Brabant moet de
kampioen juist zijn titel verdedigen, ze doen het eigenlijk
overal anders. Wel mag ik de
openingsbuutte doen op
8 januari in de Oranjerie in
Roermond”, aldus Pierre.
Inschrijving voor deelname aan
de buuttekampioenschappen is
mogelijk tot en met dinsdag 27
oktober 2009, zie www.lvka.nl

Koninklijke Harmonie gaat op concours naar Roermond
(foto: Huub Vermeeren)

Daarna wordt naar Horst afgereisd
om bij De Lange, het repetitielokaal
van de harmonie, op ontspannen wijze
en laten we hopen met een goed
resultaat, de gebeurtenissen van de
dag met elkaar te herbeleven. Als
zondag het orkest het podium van de
Oranjerie in Roermond betreedt is dat
tevens de finale van maanden repeteren. Een periode waarin zeer intensief
is gesleuteld aan het repertoire. Het
orkest streeft naar perfectie tijdens
het boetseren van een fraaie muzikale
uitbeelding. Er wordt gezocht een transparant en zuiver klankbeeld. De horster
muzikanten zijn vol vertrouwen in een
goede afloop. De kunst is wel nog om
op het juiste moment te pieken maar
de vorm van de dag speelt ook een
belangrijke rol. De organisatie van het
concours is in handen van de Limburgse
Bond van Muziekgezelschappen (LBM)
Alle muziekverenigingen, harmonieën,
fanfares en Brassbands die bij deze
bond zijn aangesloten dienen om de

vijf jaar verplicht deel te nemen aan
een concours.

“Het wordt een
zware opgave
dit resultaat te
evenaren, laat staan
te verbeteren”
In 2005 nam de Koninklijke Harmonie
van Horst voor het laatst deel aan het
concours. Met 94 punten goed voor
de eerste prijs met lof der jury. De
harmonie behaalde de hoogste score
van het concours en werd kampioen
van Limburg. “Het wordt een zware
opgave dit resultaat te evenaren, laat
staan te verbeteren. Maar mocht het
behaalde aantal punten hoger zijn dan
90, dan is promotie naar de Concertafdeling, het hoogst haalbare, een
feit,” laat een lid van de Koninklijke
Harmonie weten.

www.hallohorstaandemaas.nl

Thijssen & Co
brengt verzamel-cd uit
De Blues Rock Band Kubus and the Kingpins te zien in Melderslo
Alle vier de bandleden hebben in
de loop der jaren hun sporen verdiend.
Het repertoire van de band bestaat uit
eigen nummers en uit blueskanjers
van onder andere Albert Collins, Walter
Trout, Stevie Ray Vaughan enzovoorts.
Een garantie voor een stevig, swingend
en dampend optreden. Kubus and
the Kingpins bestaat uit: Kees Volkers
(Kubus), voice and guitar. Deze zwarte
band bluesmeester is uitgerust met
een groovy stemgeluid. De combinatie van stem en scheurend geluid is
fenomenaal en brengt het publiek keer
op keer in extase.

De bas wordt bespeeld door Wim
Honig. Wim is een rots in de branding.
De basklanken blijven in je buik doorklinken tot de volgende ochtend.
Marc Stam speelt drums and voice.
Hij produceert met zijn drums oerklanken uit een strakgespannen varkensvel.
Zijn degelijke metronomisch strakke
spel vormt de basis van de band.
Robert Geels speelt guitar and voice.
Ook deze swingende, snarenverslindende gitarist zal men niet snel vergeten. Strakke riffs en spetterende solo’s
knallen uit zijn gitaar. De aanvang is
21.30 uur en de toegang is gratis.

De groep Thijssen & Co bestaat
vijf jaar, reden om een verzamel-cd
uit te brengen. De groep bestaat
uit: Petra en Thea Thijssen, Thijs
Kleeven en Paul Hanssen.
Afgelopen zomer zijn de laatste
nummers opgenomen en het
resultaat mag er zijn. Tijdens het
Boemelweekend zal Thijssen & Co
hun cd op zondagmiddag
25 oktober presenteren in Grand
Café Liesbeth. Om ongeveer 16.00
uur zal het eerste exemplaar
uitgereikt worden aan de lokale
streekomroep Reindonk.
Veel mensen kennen het
muziekgezelschap vanuit de
carnavalswereld. Op de cd is echter
te horen dat ze van meer markten thuis zijn. Er zijn o.a. Engelse
evergreens uit de jaren 60 opgenomen, gearrangeerd door Studio

Thijssen & Co presenteren hun eerste verzamel-cd
Jan Theelen. Bovendien staat er een
schitterend dialect nummer op de cd,
waarvan de tekst geschreven is door
Cor Kuipers. Een medley met voor
elk wat wils, maakt de cd compleet.

Het repertoire van Thijssen & Co is
uitgebreid en gevarieerd, dat maakte
de keuze van nummers voor de cd
niet gemakkelijk. Maar het resultaat
mag er zijn.
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Golfen: sport of toch niet?
”Ok wurde d’r
vandaag wir niej
contacte gelag woe
ich zeker waat aan
euverhlaldj”

Je hoort het steeds vaker: “Ik ga een middagje golfen, want daar ben ik
voor uitgenodigd.” Bedrijven en instellingen treffen elkaar steeds vaker op
de golfbaan. Wat zit daarachter en wat is er zo leuk aan een balletje
wegmeppen om vervolgens honderden meters af te leggen naar een hole
voor de volgende slag?
Tja, op uitnodiging van L1-tv mocht
ik een middagje mee naar golfbaan De
Golfhorst in America. De baan ligt er
prachtig bij en telt een 18-holesbaan,

Cactus
Column

Goede raad (1)

Nu zo langzamerhand alle
deelnemende partijen voor de
aanstaande gemeenteraadsverkiezingen bekend zijn wordt het
tijd om daar dieper op in te
gaan, te beginnen met D’66. Een
partij die al eens eerder in Horst
aan de Maas op het fluweel zat,
maar door gebrek aan deelnemers geen nieuwe poging
waagde. Nu dient echter als
blikvanger de landelijke grote
voorman van die club, Alexander
P., die de kiezers imponeert met
zijn vlot uitgesproken redevoeringen en statements. Maar de
grote vraag is en blijft wáár D’66
voor staat! En nu de volgelingen
in Horst aan de Maas met
duidelijke verhalen en toezeggingen moeten komen is de
angst groot dat het net als in het
landelijke circuit, vlees noch vis
zal worden. Overigens, de
geruchten dat afgesproken zou
zijn om in de oneven weken met
Rechts mee te stemmen en in de
even weken dit te doen met
Links zijn volkomen uit de lucht
gegrepen. En de raadskandidaten moeten inderdaad met hotitems komen om de anderen de
loef af te kunnen steken.
Misschien gaan ze wel ijveren
voor een skatebaan in Horst .
Mocht de realisering daarvan
binnen de vijf jaar lukken
verdienen ze extra Pluspunten!
We zijn benieuwd
De volgende nieuwe lijst is
een kloon van de voormalige
VVD. De naam Essentie komt ons
zeer bekend voor, is er immers al
geen groep van meteropnemers
actief in de provincie? Goed,
Essent dan, maar er wordt wèl
voor verlaging van de stroomkosten gezorgd! Als (bijna)
naamgenoot Essentie kans ziet
om de gemeentelijke uitgaven
ook met 25% te verlagen lopen
de inwoners zingend door de
straten. De Essentie van Essent in
optima forma.
Eén ding is al wel zeker, ze
gaan óók voor een skatebaan!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

een 9-holes par-3baan en een 9-holes
short course. De golfbaan is in 1997
aangelegd op een uniek stuk natuur
met een hoogteverschil van 35 meter.
Ik zal u besparen wat het allemaal
betekent, maar ik weet wel dat het
balletje uiteindelijk in het gaatje moet
komen (de hole). Omdat ik geen golfer
ben van nature en ook niet veel
affiniteit heb met die sport, vroeg ik
me af waarom zo’n golfmiddag zo
graag bezocht wordt.

“Ik ga een
middagje golfen,
want daar ben
ik voor uitgenodigd”
Wat bleek, L1-tv wilde haar klanten
een leuke, sportieve en gezellige
middag aanbieden. En jawel, het dient
gezegd, op de buien na was het best
leuk dit eens mee te maken. Ik heb
mijn golfclub echter snel verruild voor
een golfkarretje en heb me die middag

Golfen is puur netwerken op de ‘green’
beziggehouden met het maken van
foto’s van alle deelnemers. En zo kreeg
ik wel het een en ander te horen.
Het golfen heeft weliswaar een
wedstrijdelement, maar daar ging het
helemaal niet om deze middag. Het is
puur netwerken wat er gebeurde die
dag. Afgevaardigden van bedrijven
werden gemixed en trokken de hele
middag in groepjes van vier op over
de baan. Daarbij werd veel uitgewisseld over de bedrijven waarvoor men

werkt. Het spel draagt bij aan de
steeds hechter wordende groepjes,
die onderweg voorzien werden van
hapjes en drankjes. Nadat de laatste
deelnemers zich hadden gemeld in het
clubhuis, werden de prijzen uitgereikt.
Want tja, bij een wedstrijd horen winnaars ook iets te krijgen. Daarna kon
men nog lekker naborrelen en een
buffetdiner nuttigen. Bijna iedereen
was nog aanwezig en genoot met
volle teugen.

Ik zag de visitekaartjes in groten
getale van eigenaar wisselen. En
daarmee was me ook meteen duidelijk
dat L1 het goed voor elkaar had.
De onderlinge band tussen de
adverteerders werd verstevigd en
als organisator kon L1 niet meer
stuk. Toch eens even navragen bij
de eigenaar van Carnavals Wierts uit
Heerlen. “Ja wur hubbe immer gooie
herinneringe aan zoe enne daag wie
deeze. Ok wurde d’r vandaag wir niej
contacte gelag woe ich zeker waat
aan euverhlaldj”, was zijn antwoord.
Een gesprek dat zich nog vele malen
herhaalde, wanneer ik andere deelnemers vroeg naar hun bevindingen
van deze middag. Klopt dus toch wel
wat ik eigenlijk al wist. Je hoeft helemaal niet te kunnen golfen. Het gaat
puur en alleen om netwerken.
Zal ik mijn baas ook eens voorstellen
zo’n middag te organiseren? Wedden
dat ik dan een hole-in-one sla?

nieuwe vloer?
Uw voordelen;

fluister stil ……. ?
massieve pvc stroken

* g e r i n g e h o o g t e
( ca. 5 mm)
* a a n g e n a a m w a r m
( zonder verwarming)
* d u u r z a a m
* s t i l / g e l u i d s a r m
* h y g i ë n i s c h
* w e i n i g o n d e r h o u d

De bladkorven moeten in de nieuwe gemeente
niet meer terugkomen?
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
Joep de Jong, Sevenum
De bladkorven die nu in Sevenum gebruikt worden, hoeven niet terug
te komen. De bakken die nu in Horst aan de Maas staan, bieden wel wat
meer gemak. Het lijkt me overigens dat de bakken veel te klein zijn om
alle zooi die in onze straat verzameld wordt te kunnen bevatten.

Sef Janssen, Sevenum
Ik vind wel dat ze in de hele gemeente moeten komen.
De mensen moeten er wel op de goede manier gebruik van maken,
alleen waar het voor bedoeld is. Niet voor andere doelen zoals etensresten
en dergelijke.

Uitslag vorige week > De inwoners van de nieuwe gemeente worden voldoende geïnformeerd
over de gang van zaken rond Klavertje 4? > eens 16% oneens 84%
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Horster bedrijf op bezoek
bij vaste Tweede Kamercommissie
Onlangs is Werxe Arbeidsmarktontwikkelbedrijf uit Horst uitgenodigd
voor een rondetafelbijeenkomst met de vaste Tweede Kamercommissie
voor Sociale Zaken. Het gesprek ging over het keurmerk Blik op Werk en het
inkoopkader UWV.
Het UWV is een zelfstandig
bestuursorgaan en voert in opdracht
van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid de
werknemersverzekeringen uit, zoals
WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ en
Ziektewet.
Werxe Arbeidsmarktontwikkelbed
rijf wordt gerund door Jos en Marlies
Loock-Alaerds uit Horst. Zij worden
regelmatig uitgenodigd door ‘Den
Haag’ om hun visie en standpunten te
geven op diverse dossiers. Jos Loock:
“Blik op Werk is een keurmerk voor
onder meer re-integratiebedrijven,
arbodiensten, outplacementbureaus,
opleidingsinstituten en
loopbaancoaches. UWV, een grote
afnemer op dit gebied, vond het
een goed idee om het keurmerk te
gebruiken bij de inkoop van diensten.
Zelfstandigen in deze markt waren
daar niet blij mee. Het effect is dat
zelfstandigen feitelijk met extra
drempels te maken krijgen, omdat het
keurmerk niet is ontwikkeld met het
oog op de kwaliteiten, werkwijze en
schaalgrootte van zelfstandigen”.
Intussen is duidelijk dat UWV
volgens bestaande Europese richtlijnen
het keurmerk niet exclusief mag
hanteren. UWV mag aanbieders zonder

Blik op Werk-keurmerk niet uitsluiten.
Dit stelt deze aanbieders wel voor de
uitdaging om op een andere manier
duidelijk te maken dat zij voldoende
kwaliteit in huis hebben.

“Het is natuurlijk
hartstikke mooi dat
wij geregeld onze
kijk en visie mogen
delen met mensen
uit Den Haag”
Loock: “Om vooraf duidelijkheid te
scheppen, worden vaak keurmerken in
een markt geïntroduceerd.
Dit is meestal een initiatief van een
branche- of beroepsorganisatie, maar
het kan ook een initiatief zijn van een
grote afnemer, zoals de overheid. Vaak
wordt het keurmerk dan wel opgesteld
in samenspraak met branche- en
beroepsorganisaties en organisaties
van klanten of gebruikers. In dit soort
keurmerken en regels sluipen vaak
afspraken die zelfstandigen uit een
markt weren of de toegang moeilijker
maken”. Een voorbeeld hiervan is dat

Marlies en Jos Loock-Alaerds op werkbezoek in Den Haag
kwaliteit vaak gekoppeld wordt aan
de omvang van een bedrijf, of omdat
er hoge kosten verbonden zijn aan het
verwerven van het keurmerk.
“In een gesprek met UWV is uitgesproken dat er in de communicatie
naar zelfstandigen steken zijn
gevallen. Deelname aan het keurmerk
mag niet duur(der) worden voor

zelfstandigen zonder personeel (zzp)
en is niet bedoeld om zzp’ers uit te
sluiten”, aldus Loock.
Werxe arbeidsmarktontwikke
lbeddrijf is een regionaal bedrijf
dat maatwerk levert op het gebied
van training, reïntegratie, advies en
coaching aan individuele mensen en
organisaties. Werxe begeleidt mensen

Voor een goed gesprek moet je
in een keet zijn
De lokale politieke partij Essentie wil graag weten wat de inwoners van Horst aan de Maas verwachten van
de nieuwe gemeente. Wat moet er in de kernen gebeuren om de leefbaarheid te waarborgen of te verbeteren?
Hoe kunnen onze kinderen veiliger naar school en op welke manier moet de gemeente omgaan met de
economische vooruitzichten? Deze vragen komen aan bod in de Essentiekeet, die de komende weken in de
verschillende kernen van de nieuwe gemeente zal parkeren.

De Essentiekeet was voor het eerst te zien in Griendtsveen
Freek Selen, lijsttrekker van
Essentie, licht toe: “Bewoners kunnen
de keet bezoeken, een lekker kopje
koffie drinken en samen met ons in
de huiskamer bespreken wat er in de
kernen speelt en hoe wij dit volgend
jaar willen gaan aanpakken.

Ook mensen die vragen hebben over
de nieuwe gemeente of over Essentie,
maar ook mensen die kennis willen
maken met onze kandidaten zijn natuurlijk van harte welkom.” Om de keet
volledig in te richten, wordt de hulp van
kinderen ingeschakeld. Freek: “Kinderen

geven onze gemeente kleur, zowel letterlijk als figuurlijk. Die lijn hebben we
doorgetrokken in onze keet. Alle kinderen uit de gemeente kunnen meedoen
met de Essentiekleurwedstrijd.
We hebben een speciale kleurplaat
gemaakt van de gemeente die kids

in onze keet kunnen ophalen. Alle
tekeningen worden vervolgens opgehangen en uit de beste inzendingen
worden leuke prijzen verloot.”

“Bewoners kunnen
de keet bezoeken,
een lekker kopje
koffie drinken en
samen met ons
bespreken wat er in
de kernen speelt”
De vuurdoop beleefde de
Essentiekeet afgelopen weekend tijdens het Bokkenollen in Griendtsveen.
Freek: “Het Bokkenollen is een geweldig evenement in onze gemeente, we
wilden daarom ook graag hier onze
Essentiekeet voor het eerst gebruiken.
Daarnaast konden we in de keet onze
zes teamleden opvangen die het
zware parcours van het Bokkenollen
getrotseerd hadden. Zie hiervoor ook
het filmpje op onze website.”
Vanaf nu zal de Essentiekeet
iedere week in enkele kernen
geplaatst worden. De keet is het
komend weekend te vinden in Horst
en Broekhuizenvorst.
Meer informatie is te vinden op de
website www.kiesessentie.nl.

die om welke reden dan ook buiten
het arbeidsproces staan of dreigen
te komen staan naar duurzaam en
passend werk. “Het is natuurlijk
hartstikke mooi dat wij geregeld onze
kijk en visie mogen delen met mensen
uit Den Haag. Want daar worden
uiteindelijk toch alle beslissingen
genomen”, besluit Jos Loock.

Correctie
kieslijst D66
De actuele kieslijst van D66
ziet er als volgt uit. Op plaats
1 en 2 achtereenvolgens Henk
Kemperman en Will Lucassen.
Han van Driel uit Sevenum staat
op de derde plaats, gevolgd
door Tonja van Lieshout, Kris
Clabbers (Swolgen) en Rutger
Gerrits. Op de laatste drie
plaatsen staan Winston Norville,
Dirk-Jan Meulenkamp en Jos
Gubbels.
In totaal 9 kandidaten. Zie ook
www.d66horstaandemaas.nl.

Vers uit eigen kwekerij

Medinilla (kamerplant)
Iedere vrijdag particuliere verkoop
van 14.00 tot 17.00 uur
Klassenweg 47 Sevenum
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Jubilerend Meerlo-Wanssum
feestend naar einde
Met een aantal feestelijke activiteiten staat de maand december voor de inwoners, bestuurders en medewerkers in het teken van de opheffing en tevens het veertigjarige jubileum van de gemeente Meerlo-Wanssum.
De feestelijkheden beginnen op
7 december 2009 wanneer de
gemeenteraad voor de laatste maal
officieel vergadert. Enkele raadsleden
zullen daarbij onderscheiden worden.
Ook wordt in deze vergadering het
speciale jubileumboek Veertig jaar

Meerlo-Wanssum in beeld gepresenteerd. Op 11 december neemt
de gemeente Meerlo-Wanssum
afscheid van het (oud)personeel.
Burgemeester Joep Hahn houdt
na ruim 24 jaar burgemeesterschap
zijn afscheidsreceptie op zaterdag

12 december 2009 van 16.00 tot
19.00 uur in zalencentrum
´t Brugeind.
Afscheidsfeest
Het klapstuk van de festiviteiten
vindt plaats op vrijdagavond 18 en
zaterdag 19 december 2009 in zalen-

Laatste mogelijkheid
inruilen oude badenkaarten
zwembad de Berkel
Sinds enige tijd zijn de ‘vertrouwde’ badenkaarten van zwembad de Berkel vervangen door een
elektronische zwembadpas. Hebt u nog een oude badenkaart? In de periode van 2 tot en met 8 november is
de laatste gelegenheid om het tegoed van de oude kaart over te laten zetten op een nieuwe zwembadpas.
De nieuwe zwembadpas kost
overigens eenmalig € 5,00, maar
voor dat bedrag wordt er wel nog
een extra vrijkaartje op de pas
gezet. U kunt de oude badenkaart in
de periode van 2 tot en met

8 november inleveren bij het zwembad. Op werkdagen (ma. t/m vr.)
van 10 tot 17 uur, op zaterdag van 14
tot 17 uur en op zondag 8 november
tenslotte van 11 tot 14.30 uur. Houdt u
er rekening mee dat dit de laatste

mogelijkheid is om oude badenkaarten in te leveren.
Badenkaarten die na
8 november bij de kassa van het
zwembad ingeleverd worden
hebben dus geen waarde meer.

Metaalinzameling en
inzameling wit- en bruingoed
De gemeente Horst aan de Maas heeft voor het ophalen en het op een milieuverantwoorde wijze verwerken
van wit- en bruingoed en oude metalen een contract afgesloten met de firma Henraath, Heuvelweg 23 te
Melderslo. Dat houdt in dat de firma Henraath de enige inzamelaar is die de door u gemelde oude metalen en
elektrische apparatuur bij u aan huis op mag halen.
De laatste weken zijn er echter
ook illegale inzamelaars actief in de
gemeente. Zij rijden op de bewuste
donderdag willekeurig rond in het
gebied en reageren op aanbod langs
de weg. Vervolgens nemen zij van de
aangeboden spullen alleen de voor hen
interessante (waardevolle) zaken mee
en laten de rest achter.
Eventuele opbrengst vloeit dan
natuurlijk niet meer terug in de gemeentekas, zoals wel bij de reguliere
inzameling het geval is.
Wij vragen uw aandacht en mede-

werking om te voorkomen dat dit vaker
gebeurt:
- Let er op dat de door u aangeboden
spullen enkel opgehaald worden
door de firma Henraath, met het
logo op de vrachtwagen en op de
bedrijfskleding van de medewerkers.
- Leg de metalen en elektrische
apparatuur langs de woning en niet
duidelijk zichtbaar voor aan de weg.
- Noteer het kenteken als u iemand
anders de metalen ziet meenemen.
U kunt dit vervolgens doorgeven

aan de afdeling Gemeentewerken
077 477 93 33.
Ter informatie:
U kunt uw elektrische apparatuur
en oude metalen op afroep op laten
halen (afspraak maken via de gemeente: 077 477 97 77). U kunt ook tijdens
werkdagen (behalve op maandag)
uw spullen zelf wegbrengen naar de
firma Henraath. Uiteraard zijn er ook
mogelijkheden om oude metalen in te
leveren bij plaatselijke verenigingen.
Zie hiervoor de gemeentegids, blz. 35,
onder “metalen”.

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

centrum ´t Brugeind. Op dit moment
werkt een groep mensen, bestaande
uit inwoners, raadsleden en medewerkers van de gemeente, hard aan
een (voorlopig) programma voor
jong en oud. Muziekgezelschappen,
bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties worden
benaderd om een bijdrage te leveren.
Verdere concrete ideeën zijn een
goochelshow, een informatiemarkt,
sport en spel voor de jeugd, een
kinderprogramma voor de kleintjes,
een vuurwerkshow en een optreden
van een swingende band. De toegang
voor alle activiteiten is gratis. Het definitieve feestprogramma wordt later
bekendgemaakt.
Samenwerking
Een eerdere poging om in augustus van dit jaar een jubileum- of afscheidsfeest te organiseren strandde,
maar maakte ook dat een aantal
inwoners en bedrijven opstond om de
schouders eronder te zetten.
De gemeente en de plaatselijke
politiek hebben het initiatief van
´t Brugeind, Marlies Janssen en Trudy
Steeghs omarmd en werken samen
aan een succesvol feestweekend. Een
jaar geleden reserveerde de gemeenteraad al geld voor de feestelijke afsluiting van 40 jaar Meerlo-Wanssum.
Deze weken worden zoveel
mogelijk bedrijven en verenigingen
benaderd met de vraag om medewerking. Bedrijven en verenigingen die
denken een bijdrage (sponsoring of
mede-organisatie) te kunnen leveren
aan het feest in deze vorm, kunnen
zich melden bij het team communicatie van de gemeente MeerloWanssum, tel. 0478 699 219 of e-mail
communicatie@meerlo-wanssum.nl.
Carnavalsvereniging De Keieschieters uit Geijsteren organiseert al op
14 november 2009 samen met de
andere carnavalsverenigingen voor
alle inwoners van Meerlo-Wanssum
een gemeentetreffen om het
carnavalsseizoen 2010 te openen.
Dat belooft een groots feest te
worden met een keur aan artiesten,
carnavalsverenigingen en joekskapellen. De toegang is vrij.

College Sevenum
tegen verhoging
toeristenbelasting
Op allerlei fronten wordt er
hard gewerkt aan de totstandkoming van de fusiegemeente
Horst aan de Maas. Onlangs heeft
de Stuurgroep op voorstel van de
werkgroep Harmonisatie een
besluit genomen over een
verhoging van de toeristenbelasting. Het College van B&W van de
gemeente Sevenum is het oneens
met een verhoging in één keer van
35% van deze belasting.
Het college is van mening dat
bij een herindeling, geen tariefstijging van circa 35% in één keer voor
bepaalde doelgroepen kan worden
doorgevoerd. Het is haast ondoenlijk
voor de betrokken ondernemers om
die verhoging te verwerken. Het college van Sevenum heeft dan ook duidelijk aangegeven dat zij het oneens
is met de verhoging van de toeristenbelasting (hoog tarief) naar € 1,15
voor 2010. B&W is voorstander van
een overgangsperiode en heeft dit
ook voorgesteld aan de Stuurgroep.
Expliciet is vermeld dat het college
een minderheidsstandpunt binnen de
Stuurgroep inneemt ten aanzien van
de voorgenomen verhoging.
Werkgroep Harmonisatie
De werkgroep ´harmonisatie´ zorgt
ervoor dat de verschillende tarieven
die de inwoners straks moeten gaan
betalen op één lijn worden gebracht.
Bijvoorbeeld: voor welke afvalinzamelingsmethode kiest de nieuwe
gemeente en welk prijskaartje hangt
daaraan? Hoe worden de subsidies en
huurtarieven op elkaar afgestemd?
Harmoniseren is geen proces dat snel
afgerond kan worden. Daarom krijgen
gemeenten die herindelen ook twee
jaar de tijd om dit proces goed te
doorlopen. Via de herindelingsrubriek,
bewonerskrant en de website www.
fusiegemeentehorstaandemaas.nl
worden de inwoners over ontwikkelingen op de hoogte gehouden.
Fusiegemeente Horst a/d Maas
Vanaf 2010 vormt de gemeente
Sevenum samen met de gemeente
Horst aan de Maas en drie kernen
van de gemeente Meerlo-Wanssum
de nieuwe fusiegemeente Horst aan
de Maas.

HALLO, denken jullie in het
weekend aan de klok!

gemeente 13

22
10

Horst

Reconstructie
Lindweg
In opdracht van de gemeente
Horst aan de Maas start
aannemer Janssen de Jong
Infra uit Horst op maandag
26 oktober met de werkzaamheden van de reconstructie van
de Lindweg.
Tot deze werkzaamheden
behoren het verleggen van de
hoofdleidingen van de nutsbedrijven, het aanleggen van een
regenwaterriool, het vervangen
en verbreden van het wegdek,
het aanleggen van een fietspad
en de uitbreiding van de openbare verlichting.
De direct aanwonenden zijn
via een informatieavond geïnformeerd. De weg zal voor al het
doorgaande verkeer worden
afgesloten. Het spreekt voor zich
dat deze werkzaamheden
overlast met zich mee kunnen
brengen. Voor meer informatie
betreffende de uitvoering van het
werk kunt u contact opnemen
met de opzichter de heer
J. Branderhorst, bereikbaar op
telefoonnummer 06 53 36 02 64.
Voor algemene informatie
over deze werkzaamheden kunt
u contact opnemen met
dhr. H. Meskers van de afdeling
realisatie & beheer, bereikbaar
op telefoonnummer
077 477 95 61.

Grubbenvorst

Start
herinrichting
openbare
ruimte
Grubbenvorst
In november 2009 zal er gestart
worden met de herinrichting van de
openbare ruimte van het centrumplan Grubbenvorst (fase 5 en 6).
Vooraf aan deze werkzaamheden zullen de nutsbedrijven starten
met het saneren van de gasleiding
en waterleiding. De start van deze
werkzaamheden zijn gepland vanaf
19 oktober 2009. De exacte planning
en fasering zal door middel van een
huis-aan-huis brief gecommuniceerd
worden door de nutsbedrijven.
Voor eventuele vragen kunt u contact
opnemen met de heer T. Hermans
van de gemeente Horst aan de Maas
(077 477 95 69).

Gemeentewerken
Horst gesloten
De afdeling
Gemeentewerken
is vrijdag 23 oktober
vanaf 12.00 uur
gesloten

Meerlo-Wanssum

Subsidie op maatwerkadvies
voor Woningeigenaren
De overheid wil woningeigenaren stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen in de eigen,
bestaande woning. Woningeigenaren die een maatwerkadvies afnemen van een gecertificeerde adviseur, komen
eenmalig in aanmerking voor een subsidie van maximaal € 200,- inclusief BTW. Wanneer uw maatwerkadvies
minder kost, dan ontvangt u ook minder.
Waarom een maatwerkadvies?
Met energiebesparende maatregelen creëert u lagere maandlasten,
meer wooncomfort en stijgt mogelijk
de waarde van uw woning.
En: u draagt bij aan een beter klimaat!
Dubbel glas, een nieuwe verwarmingsketel of dakisolatie: de meeste energiebesparende maatregelen verdient
u in de loop van de tijd vanzelf weer
terug, dankzij de lagere energierekening. Welk maatregelen kunt ú als
huiseigenaar nemen om energie te
besparen? Wat zijn de kosten?
En wat levert het u op? Een persoonlijk
maatwerkadvies zet voor u op een rij
welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn, welke investeringen
daarbij nodig zijn en de besparing die
het u uiteindelijk oplevert.

Voor wie?
Heeft u een eigen woning?
Dan komt u in aanmerking voor de
subsidie. Houdt u rekening met de
volgende voorwaarden:
• U bent eigenaar én bewoner van
de woning waarvoor het advies is
afgegeven;
• Het betreft een woning in
Nederland;
• Het advies is opgesteld door een
gecertificeerd adviseur volgens de
nationale beoordelingsrichtlijn BRL
9500–02;
• Het advies is verstrekt tussen 1 juli
2009 en 31 december 2010;
• De subsidie wordt slechts eenmaal
per woning uitgekeerd;
• De hoogte van het subsidiebedrag is
maximaal € 200,-.

Hoe vraagt u subsidie aan?
U kunt schriftelijk en digitaal
subsidie aanvragen. De aanvraagprocedure is eenvoudig. U heeft hiervoor
nodig: een correct ingevuld aanvraagformulier, een kopie van de factuur
met een omschrijving van de verrichte
werkzaamheden op het opgegeven
adres en een betalingsbewijs van de
factuur. De gemiddelde behandeltijd
bedraagt 4 weken bij een volledige en correct ingevulde aanvraag.
Subsidieaanvragen kunt u indienen van
1 juli 2009 t/m 31 december 2010.
Het budget biedt ruimte voor ongeveer
50.000 maatwerkadviezen. Ga naar
www.senternovem.nl/maatwerkadvies
voor meer informatie over de wijze van
aanvragen en het aanvraagformulier
(doorklikken op ‘Subsidie aanvragen’).

Gemeenteinformatie
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

Risico’s bij te vroeg aangeboden afval

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

Als u een afspraak hebt gemaakt voor het ophalen van grof huishoudelijk afval of voor een andere inzamelroute, wordt gevraagd om uw afval op de ophaaldag ’s morgens om uiterlijk 07.30 uur aan de weg te zetten.

Meerlo-Wanssum

Horst

U mág het afval al aanbieden op
de dag voorafgaande aan de
ophaaldag vanaf 18.00 uur, maar
omdat er anderen zijn, die zich niet
de moeite nemen om zelf een
afspraak te maken en hun afval maar
bij uw al klaargezet afval dumpen, is
het aanbieden op de ophaaldag zelf
aanbevelenswaardig, zodat u nog
een oogje in het zeil kunt houden.
Wat ook vaak geconstateerd
wordt, is dat mensen het afval al
buiten zetten op de dag dat ze hun
afspraak maken of zelfs nog moeten
maken. Het risico dat anderen er
dan ook nog spullen bijzetten is
dan helemaal groot!! Op zich geen
probleem, denkt u. Nee, totdat het
afval ingezameld wordt en er spullen
blijven staan omdat ze niet bij deze
inzamelroute horen. Dan blijft u
zitten met andermans afval!! Daarom
het advies om de op te halen spullen

Bezoekadres
Beatrixstraat 2
5864 AH Meerlo
Postadres
Postbus 1400
5864 ZG Meerlo
Telefoon
0478 69 92 22
E-mail
info@meerlo-wanssum.nl

niet te vroeg buiten te zetten en toch
nog even op te letten dat er geen afval
bij gezet wordt. Bij de constatering van
te vroeg aangeboden afval volgt de
hierna omschreven handelwijze:
- u wordt gevraagd om het afval
dezelfde dag weer binnen te halen;

-

mocht bij controle blijken dat
hieraan niet voldaan wordt, dan
wordt een schikkingsvoorstel
opgemaakt (kosten € 250,00!).

De gemeente rekent op uw
medewerking!

Projecten van Sevenum moeten gewoon
uitgevoerd worden
Ook de toekomstige fusiegemeente Horst aan de Maas ondervindt de gevolgen van de economische crisis.
Onlangs heeft de Stuurgroep besloten tot bezuinigingen, om zo te komen tot een sluitende begroting.
Het college van Sevenum staat
positief tegenover een onderzoek naar
mogelijke bezuinigingen. Echter, niet
ten koste van projecten waarvoor al een
bestuurlijk besluit is genomen en die in
de begroting van 2009 zijn verwerkt.
Financiële situatie
Binnen de Stuurgroep is herhaaldelijk de financiële situatie van de nieuwe
gemeente Horst aan de Maas besproken. Daarbij was steeds het vertrekpunt:
een financieel gezonde gemeente.
Uiteraard ondersteunt het college van
Sevenum dat vertrekpunt volledig en
staat positief tegenover een onderzoek
naar mogelijke bezuinigingen, die moeten leiden tot een sluitende begroting

voor 2010 en volgende jaren. Maar, het
kan niet zo zijn, dat projecten waarvoor
de bestuurlijke besluiten al genomen
zijn – en waarvoor financiële dekking
aanwezig is en die al in gang gezet zijn
– nu worden stopgezet.
Het Sevenumse college is van mening
dat de zogenoemde kaderbriefprojecten
zonder belemmering doorgang moeten
vinden. Dit standpunt is door het college
van Sevenum met grote regelmaat
en ondubbelzinnig ingebracht in de
Stuurgroep.
Kaderbriefprojecten
De gemeenteraad van Sevenum
heeft in 2008 een zogenaamde kaderbrief vastgesteld met daarin een aantal

projecten die al in gang gezet zijn, zoals
de aanleg van fietspaden, het realiseren
van de BMV Kronenberg, het Wonen
Welzijn Zorg-projectplan `Sevenheijm´/
cc De Wingerd, etc. Deze projecten zijn
in de begroting van 2009 verwerkt.
Dat wil zeggen dat de gemeente
Sevenum gezorgd heeft voor een gezonde financiële situatie (c.q. sluitende
begroting) op het moment dat de fusie
een feit is.
Fusiegemeente Horst a/d Maas
Vanaf 2010 vormt de gemeente
Sevenum samen met de gemeente
Horst aan de Maas en drie kernen van
de gemeente Meerlo-Wanssum de
nieuwe fusiegemeente.

Openingstijden
maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.00 uur
donderdag van 17.00 - 19.00
uur (afdeling Bevolking zonder
afspraak, andere afdelingen op
afspraak).
Wilt u op een ander tijdstip
langskomen? Maak dan eerst
een afspraak.

Sevenum
Bezoekadres
Raadhuisplein 1
5975 BK Sevenum
Postadres
Postbus 6812
5975 ZG Sevenum
Telefoon
077 467 75 55
E-mail
gemeente@sevenum.nl
Openingstijden
maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.00 uur
dinsdagmiddag
16.00 - 18.00 uur
Bevolking & Burgerlijke Stand
dinsdagmiddag tot 19.00 uur
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Bloemenactie CDA positief ontvangen
Een aantal weken geleden is er door het CDA een actie opgezet om
mensen te belonen die zich extra inspannen voor de gemeenschap. Drie van
deze mensen hebben van het CDA een ballonvaart aangeboden gekregen.
Om de andere mensen die aangedragen waren ook te verrassen, heeft het
CDA ze allemaal een bloemetje aangeboden.
In Grubbenvorst is door Loes
Wijnhoven een bloemetje bezorgd bij
meneer Roeffen, die zich al vele jaren
inzet voor visvereniging ’t Voorntje.
In Lottum is Jac Wagemans beloond
voor zijn inzet voor de Lottumse
ruiter- en ponysport. Frans Derikx uit
Broekhuizenvorst werd verrast met een
bos bloemen voor al zijn werk bij de
EHBO en bij de fanfare in het dorp.
In Meerlo heeft Jan Poels, oud-voorzitter
van de carnavalsvereniging, uit handen
van Marlies Janssen een bloemetje
ontvangen. Jan is erg betrokken bij vele
dorpse activiteiten.
In Sevenum reageerde Sylvia
Driessen erg verrast op het presentje
van het CDA. Sylvia draagt, samen met
haar man, al vele jaren zorg voor hun

gehandicapte zoon. In Sevenum werd
Jan Mertens verblijd met bloemen.
Dit vanwege zijn jarenlange inzet voor
kindervakantiewerk Joepie. Wie zich ook
extra voor de jeugd inzet, is Jan Hesen
uit Hegelsom. Uit waardering voor zijn
werk bij Jong Nederland kreeg ook hij
bloemen. In Tienray heeft het CDA Sjaak
Gielens verrast met een bloemetje.
Sjaak doet al vele jaren vrijwilligerswerk bij Beukenrode in Venray.
John Coppus uit Horst ontving
bloemen van Petra Leijssen. John zet
zich geheel vrijwillig hard in voor de
bewoners van Elzenhorst. Een man
die zich volledig inzet voor voetbalclub Wittenhorst, is Hans Kauffeld. Als
medisch verzorger is hij al meer dan 28
jaar actief bij Wittenhorst. Ook dit wordt

Meneer en mevrouw Roeffen ontvingen bloemen van Loes Wijnhoven
enorm gewaardeerd. Verder is in Horst
mevrouw Rini Brouwers in het zonnetje
gezet. Rini heeft zes jaar geleden de
stichting Breek Uit opgericht. Een stichting die zich inzet voor gehandicapten,
door voor deze mensen dagtochten en
vakanties te organiseren.
In Melderslo is afgelopen jaar een
prachtig nieuw multifunctioneel cen-

Hay Emonts, lijst 1 nr. 14
“Ik vind een sterk en actief verenigingsleven belangrijk voor onze nieuwe gemeente.
Het verenigingsleven speelt een cruciale rol in de leefbaarheid van onze 16 kernen. Het
functioneren in teamverband, het met respect omgaan met regels en de sociale kontakten
komen in het verenigingsleven nog volledig tot hun recht. Ik wil mij inzetten voor een bloeiend
verenigingsleven , de talloze vrijwilligers en een goed subsidie- en accommodatiebeleid”.

trum (MFC) geopend. Dat dit MFC
tot stand is gekomen door vele
vrijwilligers, komt ook in deze actie van
het CDA nadrukkelijk naar voren. Zo is
Pierre Gubbels voorgedragen. Hij wordt
gezien als kartrekker van het MFC.
Dat Melderslo trots is op dit gebouw,
blijkt ook uit het feit dat er meerdere mensen die zich hiervoor hebben

Kinderen geven
de gemeente kleur

Paul Riswick, lijst 1 nr. 27

Essentie, de nieuwe lokale
partij in de fusiegemeente
Horst aan de Maas streeft naar
een kindvriendelijke gemeente. Een gemeente dus met een
goed jeugd- en jongerenbeleid,
veilige speelvoorzieningen,
goede onderwijslocaties en een
laagdrempelig centrum voor
jeugd en gezin.

Een veilige en vitale gemeente is een absoluut
vereiste voor een prettige leefomgeving. Daarvoor
is visie en daadkracht nodig. Niet alleen meepraten
maar ook meedoen! De verantwoordelijkheid nemen,
niet achterover leunen en het steeds weer beter
willen doen. Daarom steun ik het CDA. U toch ook!

In het kader van de verkiezingscampagne heeft Essentie
voor de kinderen van Horst aan
de Maas een mooie kleurplaat
gemaakt. De kleurplaat is te

Joop de Hoon, lijst 1 nr. 18
Een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is voor al onze inwoners, daar staan
wij voor. Wij zorgen voor goede omstandigheden en bieden ruimte aan ondernemers die vooruit
willen. Mijn speciale aandacht in de volgende periode zal gaan naar ouderenbeleid, vrijwilligers
en verenigingen, behoud van identiteit van de kernen, landbouw en natuur. Ik zal oog en oor
hebben voor al wat er in uw en mijn leefomgeving afspeelt en daar conform ons CDA programma
mee omgaan.

ingespannen, zijn aangedragen. Ook
Chrit Verlinden en Peter Spreeuwenberg
hebben voor hun bijzondere inzet een
bloemetje ontvangen. Daarnaast heeft
in Melderslo Gert Alards een bloemetje
ontvangen. Zij is al vele jaren actief in
het carnavalsgebeuren, de Zonnebloem
en in diverse koren.
De reacties van de mensen waren
allemaal bijzonder positief. Als men
luistert naar hoe de mensen zelf aankijken tegen het werk dat ze verrichten,
dan ervaren de meesten dat zelf als
heel normaal. Het CDA is blij dat het
mensen die zich extra inspannen voor
anderen, op deze originele manier heeft
kunnen verrassen.
De voorgedragen personen zijn,
evenals de vele honderden andere
vrijwilligers die onze gemeente rijk is,
onmisbaar voor de maatschappij.
Het CDA kijkt met gepaste trots terug op
dit initiatief en spreekt nogmaals een
woord van waardering uit richting alle
vrijwilligers.

vinden op de website
www.kiesessentie.nl. Ook in de
Essentiekeet, die tot aan de
verkiezingen zal rond toeren door
de 16 kernen van de nieuwe
gemeente, is de kleurplaat af te
halen. De ingekleurde kleurplaten kunnen ingeleverd worden
bij de Essentiekeet of opgestuurd
worden naar het secretariaat.
Op 18 november wordt de
winnaar van de kleurwedstrijd
bekend gemaakt. De hoofdprijs
blijft nog even een verrassing
maar zal bij de kinderen zeker in
de smaak vallen.

Bezuinigingen
krijgen verder gestalte
De financiële vooruitzichten voor de nieuwe gemeente zijn niet
rooskleurig. De landelijke overheid gaat bezuinigen. Dit heeft gevolgen
voor de hoogte van de uit te keren bedragen aan de gemeenten. Voor de
nieuwe gemeente]Horst aan de Maas is een forse verlaging te verwachten.
De meerjarenbegroting laat voor het volgend jaar een tekort zien van 1,6
miljoen en voor 2013 zelfs een tekort van 3,2 miljoen. `Time for a change`.
Een werkgroep van ambtenaren
heeft opdracht gekregen om voor
ongeveer 6 miljoen aan bezuinigingen
te vinden. De resultaten van dit
bezuinigingsonderzoek moeten vóór
18 november bekend zijn. Dit is de
datum van de verkiezingen.
De voorstellen voor bezuiniging
kunnen op veel terreinen liggen.
Net als elk bedrijf heeft de gemeente
kosten die beïnvloed kunnen worden
en kosten die vastliggen. Hier wordt
naar gekeken, net als naar de hoogte
van de voorzieningen en de budgetten voor onderhoud van bijvoorbeeld
wegen en gemeentelijke gebouwen.
Ook nieuwe, nog niet uitgevoerde
projecten hebben kans op uitstel of
zelfs afstel.
Het college van de gemeente
Sevenum heeft tegen dit laatse inmiddels al protest aangetekend. Ze is van
mening dat de projecten die door de

gemeenteraad in het voorjaar van
2008 zijn afgesproken, doorgang moeten vinden. Deze zijn in de begroting
voor 2009 opgenomen en zijn volop in
voorbereiding. Denk aan de aanleg van
fietspaden, de Brede Maatschappelijke
Voorziening Kronenberg, de plannen
rond Sevenheijm en de Wingerd.
”We hebben voor de fusie gezorgd
voor een gezonde financiële situatie
en een sluitende begroting”, aldus
het College van Burgemeester en
Wethouders van Sevenum. Tevens
maakt ze publiekelijk bezwaar tegen
de voorgenomen forse verhoging van
de toeristenbelasting. Het zou ondoenlijk zijn voor de betrokken ondernemers om deze verhoging in een keer
te verwerken. Het college pleit dan
ook voor een geleidelijke aanpassing.
Voor nieuws over de achtergronden
van de herindeling, zie: www.fusiegemeentehorstaandemaas.nl.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Horst aan de Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Voor verbetering van kwaliteit van landschap
Argumenten voor het behoud en de verbetering van het landschap en
economische argumenten staan vaak op gespannen voet met elkaar.
D66 streeft naar een optimum bij de afweging van beide argumenten.
Is dat ook mogelijk bij het Landbouw Ontwikkelings Gebied (LOG) rond de
Witveldweg?
Bij de besluitvorming rond het
LOG was D66 niet betrokken. Net als
zoveel andere projecten lijkt ook dit
project tot stand te komen ondanks
grote weerstand onder de bevolking.
D66 heeft in haar programma

opgenomen dat besluiten, waarvan de
besluitvorming volledig is afgerond,
niet opnieuw ter discussie zullen worden gesteld en dat geldt (helaas) dus
ook voor dit besluit. De besluitvorming
van het project is afgerond, maar dat

geldt nog niet voor de vestigingsvoorwaarden.
D66 gaat er van uit dat de huidige
gemeenteraad de besluitvorming daarover niet nog even snel zal afronden
en dus zal D66 actief deelnemen aan
de besluitvorming over de vestigingsvoorwaarden.
Het LOG is er om bedrijven, die
elders weg moeten een nieuwe kans
te geven. D66 zal dus op de eerste
plaats nagaan of bedrijven, die zich

daar willen vestigen, inderdaad elders
weg moeten.
Bovendien vindt D66 dat industrie
thuis hoort op het industrieterrein en
niet in het buitengebied. In onze ogen
is het NGB (Nieuw Gemengd Bedrijf)
industrie. D66 is geen voorstander van
een NGB, maar als er dan een NGB
moet komen, dan niet in het buitengebied maar op een van de industrieterreinen. Dan profiteert men tevens van
het feit dat de wegen voor aan- en

afvoer er al liggen. D66 zal er op
toezien dat de normen met betrekking tot geur en fijnstof exact worden
vastgelegd en gecontroleerd en dat de
extra maatregelen met betrekking tot
de verkeersveiligheid voor rekening
van de vergunninghouders komen.
Op die manier denkt D66 dat
beide zaken (economie en het landschap) wel te verenigen zijn.
Anders vernieuwen? Stem D66.
www.d66horstaandemaas.nl

Zeg wat je doet, en doe wat je zegt!
Ik ben Stef van Loo, 48 jaar, gehuwd en vader van drie zonen.
Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Grubbenvorst en nu woon ik in
Broekhuizen.
Als voorzitter van de dorpsraad
heb ik samen met andere dorpsraadleden geprobeerd op te komen
voor onze leefomgeving. Omdat dit
soms niet volgens afspraak ging met
de gemeente, ben ik nu verkiesbaar
voor de Gemeenteraad. Ik denk
dat het anders kan en moet en wil

dit vanaf 2010 gaan waarmaken.
Zodoende kom ik bij Essentie terecht.
Een lokale partij met daadkracht en
zonder verplichtingen naar de landelijke politiek. Verder een partij waar
doen wat je zegt voorop staat, met
een transparant beleid voor en door de
(leden) kiezers.

Ik heb het idee dat er soms
sprake is van achterkamertjespolitiek
in de gemeente. Af en toe zijn de
wendingen in de gemeenteraad heel
verwonderlijk. Het lijkt alsof er onderzoeksbureaus worden ingehuurd om
zaken te vertragen,
in plaats van te verduidelijken.
Enige voorbeelden van het College
hoe wij het als Essentie niet willen:
Een fietspad in het verkiezings- en het
collegeprogramma opnemen en dit

vervolgens naar achteren schuiven.
Een onderzoek laten uitvoeren naar
de gevolgen van ‘LOG Witveld’ en
‘vergeten’ de raadsleden hierover te
informeren.
Daadkracht is wat nodig is.
Maar ook prioriteiten stellen, keuzes
durven maken en gefundeerd
uitleggen als iets niet kan. Hier wil ik
mij sterk voor maken. Stef van Loo,
www.kiesessentie.nl

Betrokken en ondernemend, ook voor leefbare kernen
Bij het CDA wordt veel aandacht geschonken aan de leefbaarheid van
de kernen. Het is niet alleen belangrijk dat de gemeente haar zaken goed
geregeld heeft op ruimtelijk en economisch gebied, maar ook dat de
inwoners zich thuis voelen in hun kern en er met plezier kunnen wonen en
leven. De kwaliteit van de leefomgeving is daarom een belangrijk thema.
Het CDA wil bijdragen aan een
leefbare omgeving voor iedereen. Leefbaarheid in onze dorpen
wordt ondermeer bepaald door het
gevoel van veiligheid, een goede
woonkwaliteit, een goed voorzieningenniveau, een schone en

groene publieke ruimte en de sociale
relaties tussen de mensen. De centrale
voorziening in een kern is de gemeenschapsaccommodatie. Hier kunnen
inwoners elkaar ontmoeten en samen
werken aan verenigingsactiviteiten en
eigen initiatieven. Het is een ontmoe-

tingscentrum waarin allerlei uitingen
van het maatschappelijk leven plaatsvinden, afhankelijk van de wensen van
de inwoners.
Het CDA heeft de volgende
actiepunten opgenomen in haar verkiezingsprogramma: Elke kern beschikt
minimaal over één gemeenschapsaccommodatie, al dan niet commercieel geëxploiteerd. Multifunctioneel
gebruik van de accommodaties wordt
zoveel mogelijk gestimuleerd en
ondersteund. Het accommodatiebeleid

wordt voor de gemeentelijke
accommodaties gescreend. Er worden
onderhoudsplannen opgesteld en er
wordt een visie ontwikkeld op het toekomstbeeld van deze accommodaties.
In Broekhuizen en Broekhuizenvorst
worden de plannen geconcretiseerd
ten aanzien van het brede schoolconcept en daar worden de mogelijkheden bekeken voor aanpassing van
het Brouwershuis. In Hegelsom
worden plannen voor een nieuwe
accommodatie voor Jong Nederland

en aanpassing van het jeugdhuis
verder uitgewerkt. De ontwikkeling
van een brede maatschappelijke
voorziening in de Norbertus-parochie
in Kronenberg wordt voortgezet.
De plannen rond de Wingerd in
Sevenum en Sevenheijm worden
verder ontwikkeld.
Het CDA is en blijft betrokken
en ondernemend. Wij zetten in op
leefbare kernen.
Namens het CDA,
Annemie Craenmehr-Hesen

Speerpunt: jongerenontmoetingsplekken
Om versnippering van jongeren in Horst tegen te gaan willen wij een
jongerenontmoetingsplek realiseren.
Er moet snel een jongerenontmoetingsplek gerealiseerd worden
in Horst. De jeugd krijgt hierdoor
een vaste plek waar ze kunnen
afspreken. Verder kan dit de versnippering van de jongeren door het hele

dorp tegengaan en hiermee samenhangend ook beperking van overlast.
De jeugd kan hier zelf de verantwoordelijkheid voor dragen en laten zien
dat ze van goede wil zijn, waar wij als
SP van overtuigd zijn. Als er sprake

is van vernielingen of overlast kun je
jongeren hierop aanspreken. Ervaring
leert dat de problemen dan snel
worden opgelost. Dus ga in gesprek
met de jeugd en bied perspectief.
Ga in gesprek met buurten en probeer
op de juiste plekken ruimte te creëren
voor onze jeugd.
Verder moet er ondersteuning zijn

voor de jongerencentra. Deze kunnen,
net zoals jeugdwerkers, een spil zijn in
de communicatie tussen jongeren en
gemeente.
Er zal een laagdrempelig en
toegankelijk sportaanbod moeten
komen, want dit realiseert verbondenheid en het voorkomt sociale
uitsluiting.

PvdA-PK: geeft jongeren de ruimte!
Volwassenen maken de dienst uit bij de gemeente. Alhoewel leeftijd
niet alles zegt, hebben jongere politici gemakkelijker aansluiting bij de
jeugd. Volwassenen maken ook de dienst uit in onze dorpen en wijken.
Initiatieven voor jongerenontmoeting en speelplekken worden vaker met
argwaan bekeken. “Moet dat wel, moet dat hier?”
PvdA-PK geeft jongeren de
ruimte. In bestemmingsplannen
komt een jeugdtoets, die bepaalt of
het plan jeugdvriendelijk is.
Sozen worden ondersteund om hun
belangrijke rol te kunnen vervullen.

Jeugd en ouders werken samen
aan een keten-keurmerk voor veiligheid en gedrag.
Er komen mogelijkheden om
de eigen pop- en jeugdcultuur te
beleven via workshops en door het

realiseren van popoefenruimte.
Jongeren worden blijvend uitgedaagd
hun mening te geven en deze om te
zetten in eigen actie.
Jeugdpanel, Dreksbak en Jamba’s
zijn voorbeelden die we koesteren.
Raadslid Roy Bouten en nieuwe
kandidaat Nick van Oijen willen er
samen met jou vol voor gaan!
Meer weten, meedoen?
www.pvdapk.nl

Daarnaast is meer bewegen
gezond. Daarom is het belangrijk om
sporten voor jongeren te bevorderen.
Sportverenigingen moeten voldoende worden ondersteund. Voorkomen
moet worden dat contributies fors
moeten worden verhoogd.
Michael Van Rengs
Lijsttrekker SP Horst aan de Maas
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Popkwis Horst met
flashbacks in beeld en geluid
Op zaterdag 28 november 2009 vindt de tweede editie plaats van de Horster Popkwis. In ’t Gasthoês zullen
diverse teams het vanaf 19.30 uur tegen elkaar opnemen.
De deelnemende teams bestaan
uit maximaal vier personen.
De kwis is verdeeld in verschillende
thema’s, waarbij muziekfragmenten
te horen zijn. Het is de bedoeling de
artiest en de titel van het nummer
te herkennen. De muziekfragmenten
zijn niet direct herkenbaar, maar zijn
wel zo uitgekozen dat iemand met

een gemiddelde muziekkennis kan
scoren. De fragmenten zijn gekozen
uit verschillende muziekstijlen van
de jaren zestig tot vandaag. Er wordt
daarnaast gebruikt gemaakt van
beeldrondes, waar ook het publiek aan
mee kan doen. Naast de eer en de
titel ‘beste popkenners van Horst aan
de Maas’ is er ook een wisseltrofee

te winnen. De popkwis richt zich
vooral op inwoners van de nieuwe
gemeente Horst aan de Maas.
Opgeven kan op: www.horsterpopkwis.nl. Het inschrijfgeld bedraagt
20 euro per team. Er kunnen maximaal
dertig teams meedoen. Afgelopen
zondagmiddag hadden zich al 23
teams aangemeld.

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.

aan Marjolein Selen

Spectaculaire optredens tijdens

Drumpop Horst
Drumband Jong Nederland Horst organiseert op zondag 1 november de vijfde editie van Drumpop. In de
Horster Mèrthal treden diverse groepen en muziekverenigingen op. Zij brengen modern slagwerk en melodisch
populaire muziek ten gehore. De Drumband zelf zal dit jaar als special act drumpop afsluiten. Aanvang van het
spektakel staat om 13.30 uur ingepland.

Naam

Marjolein Selen
Leeftijd

16 jaar
Woonplaats

Kronenberg

Drumpop vindt voor de vijfde maal plaats
Om het geheel beter tot uitdrukking te laten komen, worden
optredens ondersteund door een
schitterende licht- en geluidsshow.
De opening van Drumpop zal om
14.00 uur worden verzorgd door
Drumband Fanfare St. Cornelius
Borgharen. De Drumband is in 1960
opgericht en beschikt over een
uitgebreid instrumentarium zodat
slagwerkmuziek in al zijn facetten
kan worden beoefend. Het repertoire
bestaat uit populaire Top 40-muziek
en ballades. Ook wordt er regelmatig
samengewerkt met zangkoren, de
fanfare en dansgroepen.
Hierna zal de slagwerkgroep
Drums & Roses uit Lottum het
programma voortzetten. Een show,
spectaculaire muziekstukken,
verrassende instrumenten en vooral
een unieke weergave van de hedendaagse slagwerkmuziek.
Drums & Roses slaat op alles: van
snaredrum, Afrikaanse djembé tot
huis-tuin-en-keukenmaterialen zoals
kliko’s, fietsbellen en olievaten.

”Een show,
spectaculaire muziekstukken, verrassende
instrumenten en
vooral een unieke
weergave van
de hedendaagse
slagwerkmuziek”
Het programma wordt daarna
voortgezet met Percussion Ensemble
Weert. In haar ruim vijftigjarig bestaan
heeft de drumband een extra dimensie toegevoegd aan de optredens van
de harmonie. De harmonie heeft veel
geïnvesteerd in de ombouw van drumband naar percussion- annex malletgroep. Mallets is een uit de Verenigde
Staten overgewaaide verzamelterm
voor gestemde slagwerkinstrumenten
als marimba, vibrafoon, xylofoon en
klokkenspel.

Na Percussion Ensemble Weert
is Slagwerkgroep Vortum Mullem aan
de beurt. De arrangementen voor
deze slagwerkgroep hebben een
geheel eigen stijl en repertoire.
Er wordt een zeer gevarieerd programma gespeeld, van traditionele
Afrikaanse tot Braziliaanse percussiemuziek en van Stomp tot Percossa.
Op een theatrale manier worden de
stukken gepresenteerd en uitgevoerd
in de vele muziekstijlen.
De middag wordt afgesloten
met een wervelend optreden van
Drumband Jong Nederland Horst.
De uitvoering zal met medewerking
van RICK en Clachán worden
uitgevoerd. RICK staat voor
Regionaal Instituut voor Cultuur- en
Kunsteducatie. De afsluiter wordt een
daverende Celtic show. De mogelijkheden op percussiegebied worden op
hoogstaand niveau gepresenteerd.
Het programma wordt gepresenteerd
door een in Horst en omgeving zeer
bekende dj.
Zie ook www.drumpop.nl

Waar zit je op school?
Het Dendron College in Horst. Ik doe
5 VWO.
Wat is je favoriete muziek?
Oh, ja, ik heb niet echt een duidelijke
muzieksmaak. Maar als ik dan toch
wat moet aangeven dan maar gewoon
standaard top 40, maar wel muziek
waar op valt te dansen!
Wat is je favoriete film?
Pfoe, m’n favoriete film. Ik heb niet
echt een favoriet. In mijn top drie
staan in ieder geval Valkyrie, Tristan &
Isolde en Australia. En natuurlijk van
die lekker zoete meidenfilms.
Wat wil je later worden?
Dat verandert met de week! Ik weet
het echt nog niet. Het ene moment
denk ik dat ik m’n roeping heb
gevonden door politicologie te gaan
studeren. Het andere moment wil ik
culturele antropologie gaan studeren.
Ik wil iets doen, wat niet verveeld,
maar toch genoeg geld in het laatje
brengt. Er moet tenslotte ook geshopt
worden!
Wat is je favoriete drankje?
Doordat ik een weddenschap heb,
drink ik tot m’n 18e geen alcohol. Met
uitgaan drink ik dus gewoon, lekker
nuchter, Cola of Spa. Saai hè.
Waar ga je uit?
Voornamelijk in Horst, De Lange en zo.
Soms de Maraboe. We kijken gewoon
met onze groep wat en waar er die
week wat te doen is.
Wat zou je aan jezelf willen
veranderen?
Ik kan best wel stressen, doordat ik
altijd alles perfect geregeld wil hebben. En daardoor snel het werk van
anderen overneem. Zo van: “Ach, ik

doe het wel.” Dat moet ik echt eens
gaan afleren. En soms zou ik willen dat
ik iets minder snel hap, ik zit ontzettend snel op de kast.
Wat maakt je woonplaats speciaal?
Kronenberg is heel klein! Dat heeft
natuurlijk als voordeel dat iedereen
elkaar kent, en je altijd wel iemand
tegenkomt met wie je een praatje
kunt maken. Carnaval in de gemeente
Sevenum is ook echt super! Heerlijk, in
die overvolle Wingerd waar je je adem
in moet houden om je ook maar een
beetje te bewegen. Haha.
Wat zou je willen veranderen aan je
woonplaats?
Pfoe, ik moet eerlijk zijn, ik ben
de laatste tijd niet meer zo veel in
Kronenberg. Omdat het merendeel van
mijn vriendinnen in Horst woont, ga je
daar toch sneller heen. Maar als ik iets
zou mogen veranderen, zou ik zorgen
dat er iets meer te beleven zou zijn
in Kronenberg. Zondag in het Zuiden
en de zomerfeesten zijn super, zo’n
dingen zouden er meer moeten zijn!
Waar gaat jouw droomreis naartoe?
Mijn droomreis gaat naar een land met
een totaal andere cultuur! En het liefst
niet al te toeristisch. Het lijkt me super
om naar Peru of Indonesië te gaan. Ik
wil graag ook voor m’n studie naar het
buitenland, ik weet alleen niet of ik
het hier wel zo lang kan missen.
Hoeveel vrienden heb je op hyves?
325, dan zal ik maar eerlijk zijn, ik ken
ze niet allemaal even goed. Haha.
Wat is je favoriete eten?
Ik ben geen moeilijke eter, ik lust alles,
zolang het maar niet Hollands of nasi
is.
Welke hobby’s heb je?
Volleyen, veel lachen, uitgaan, trainen
geven, shoppen, en natuurlijk allerlei
dingen met de meisjes!
Naam van je favoriete (huis)dier?
Tommy en Treesje, onze katten! Ik ben
niet zo’n hondenfan. Die ruiken zo
naar… hond. Haha.
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Snornormaal
Mies&Flo te gast bij De Buun
Column

De Buun in Horst staat zaterdag 24 oktober geheel in het teken van de band Normaal. Tributeband
Snornormaal speelt allerlei liedjes van Normaal. Alle ‘Normaalkrakers’ komen voorbij, zoals men van Normaal
gewend is. Snornormaal geeft een spectaculaire show weg waarbij niet bewegen onmogelijk is. Het optreden
vindt plaats op zaterdag 24 oktober vanaf 22.00 uur en de toegang is gratis.

Lang-levede-paraplu
Vrijdagavond, stapavond, de
regen viel met bakken de hemel
uit. Na een lange en uitgebreide
make-upsessie kwamen wij achter
deze gigantische ramp. We zagen
onszelf De Lange al binnendruppelen met uitgelopen mascara,
doorweekte kleding en coupestorm. Entree-verzopen-kat, dat
zagen wij niet zitten. We zien
onszelf liever een entree maken
met oogverblindende make-up,
outfit netjes in de plooi en een
goed-gestylde-coup. Geen nood,
papa-lief wil ons vast wel even
met de auto brengen, dachten wij.
Stilletjes slopen wij met onze
zieligste bambi-oogjes naar het
bed van paps en mams, om daar
poeslief te vragen of hij deze
prinsesjes even naar het dorp
wilde brengen. “Hallo! Zijn jullie
gek, het is half 2! Ik sliep al!” was
zijn reactie. Helaas, ons mooie
plannetje viel bij deze in het water.
Enthousiast gingen we dan maar
op zoek naar een gigantische
paraplu. We wilden niemand meer
wakker maken, dus gingen wij
stilletjes, in het donker en met
gevaar voor eigen leven beginnen
aan onze speurtocht. Strompelend
en struikelend vonden wij eindelijk
ons heilig middel, die ons droog
naar het dorp kon brengen, een
mega-grote paraplu. Tiptop en
hooggehakt paradeerden wij
samen en knus tegen elkaar
gedrukt onder moeders-paraplu,
richting dorp. Eindelijk aangekomen, kwamen wij erachter dat
heel Horst aan de Maas en
omstreken het plan had om uit te
gaan, het was namelijk ontzettend
druk! Binnenkomen mét paraplu,
was een groot probleem, dat ging
toch echt niet lukken in deze
drukte. Maarja, binnenkomen
zónder paraplu, dus evengoed nog
nat, dat ging toch echt niet
gebeuren. Een vijftienjarige knaap
aan de haak geslagen die heel
graag voor een biertje de nooddeur voor ons open wilde maken,
vonden wij een goede deal! Lekker
warm en droog binnen, let’s party!
Na een geslaagde nacht, strompelden wij op onze hoge pumps en
knus onder onze lieftallige paraplu
weer richting ons bedje. Daar de
hele avond nog even uitgebreid
besproken, waarna we samen de
trein naar dromenland opstapten.
Een nacht met een moeizame,
vermoeide en vooral pijnlijke
(denk aan onze voeten die gehuld
waren in pumps met hoge hakken)
heen- en terugreis, maar de vele
lol en het feit dat wij helemaal
droog zijn gebleven, maakte alles
goed! Lang-leve-de-paraplu,
zeggen wij!
Mies&Flo

Meedoen
met de
Jonge Jury
In BiblioNu te Horst kunnen
jongeren stemmen op jeugdboeken
die voor het eerst in 2008
verschenen. De Jonge Jury daagt
jongeren vanaf 12 jaar uit om
jeugdboeken uit het jaar 2008 te
lezen en daaruit het mooiste boek te
kiezen. Iedere jongere die stemt op
een boek, zit automatisch in de
Jonge Jury.
Alleen de vijf boeken die de meeste
stemmen krijgen, worden genomineerd
voor de ‘Prijs van Jonge Jury’. Die prijs
wordt tijdens de feestelijke ‘Dag van de
Jonge Jury’ in april 2010 uitgereikt aan
de winnende schrijver van het jeugdboek. Alle boeken die in 2008 voor het
eerst zijn verschenen, komen voor de
nominatie in aanmerking.
Een overzicht van deze boeken is
te vinden op de website van de Jonge
Jury. Op die website (www.jongejury.
nl) kunnen jongeren ook hun stem
uitbrengen. Een speciale jury heeft vijftien boeken uitgekozen die het meest
opvielen in 2008, om het de jongeren
iets gemakkelijker te maken.

Met Snornormaal høken en brekken in De Buun
Tussen de nummers door
verraden de besnorde mannen
hun Limburgse afkomst door hun
geouwehoer. Dit zal de echte fan een
worst wezen. De Normaaltermen:
‘høken, brekken en angoan’ slaan
zonder meer ook op de mannen van
Snornormaal. Met hun snor onder
de neus weten ze van iedere kroeg

of tent een dampende feestzaal te
maken. De interactie met het publiek
leidt regelmatig tot ludieke podiumgasten. Deze doen de èchte Hendrik
Haverkamp dan ook snel vergeten.

”høken, brekken
en angoan”

Snornormaal bestaat uit Daan
Jeuken (zang en gitaar, treedt op als
Danny Jolink), Bart Jeuken (drums en
zang, doet Brekken Bèr na), Willem
Verheyen (basgitaar en zang, zal als
Wimken op de planken staan) en tot
slot Eddy Boom (gitaar en zang, als
Graspieper). Snornormaal, een band
die oude tijden doet herleven.

Prilpop festival
op zoek naar bands en dj’s
OJC Walhalla in Sevenum organiseert in het Paasweekeinde 2010 voor de 28ste keer het Prilpop festival.
De organisatie zoekt bands en dj’s om het programma compleet te maken. Maar liefst 21 bands en zes dj’s
krijgen de kans om een optreden te verzorgen. Het Prilpop festival vindt plaats van vrijdag 2 april tot en met
maandag 5 april.
OJC Walhalla is met name op
zoek naar enthousiaste bands en
singer/songwriters die een set van

ongeveer 45 minuten kunnen neerzetten. Daarnaast kunnen ook dj’s
die een set kunnen draaien van een

à anderhalf uur zich melden.
Alle muziekstijlen zijn welkom.
De organisatie biedt een onkostenvergoeding, voldoende consumptiebonnen en een dvd-opname van de
bandoptredens.

”op zoek naar
enthousiaste bands,
singer/songwriters
en dj’s”
Opgeven kan door, vóór
25 december 2009, een demo en
een biografie op te sturen naar:
Prilpop 2010, Den Eigen 48,
5975 CC Sevenum.
Op de website van Prilpop en op
MySpace komt een overzicht van alle
ontvangen demo’s.
Alle acts die zich opgeven,
krijgen bericht of ze geselecteerd
zijn. Het definitieve programma van
het Prilpop festival zal in de loop
van februari 2010 gepresenteerd
worden.

”Alleen de vijf
boeken die de
meeste stemmen
krijgen, worden
genomineerd”
Op de site van de Jonge Jury staan
alle boeken gesorteerd op moeilijkheid
en onderwerp. In de vestigingen van
BiblioNu zijn de boeken herkenbaar
aan de sticker ‘Jonge Jury’, die op de
rug van de boeken te vinden is. In Horst
staan deze boeken apart, zodat ze niet
te missen zijn. Ook is hier gratis het
Jonge Jurymagazine verkrijgbaar.
Het magazine zit boordevol boekentips
en er wordt nog eens uitgelegd hoe het
stemmen precies werkt.

OJC Walhalla
Yellowdogs
en Epic Fail
Vrijdag 23 oktober wordt
in OJC Walhalla te Sevenum
het begin van de herfstvakantie knallend ingewijd
met 2 live coverbands.
Op de planken van het
jongerencentrum zullen
Yellowdogs en Epic Fail (afkomstig uit regio Horst) liedjes ten
gehore brengen. Ze spelen
songs van onder andere The
Killers, Maximo Park, The Cure
en The Smiths. De avond wordt
aan elkaar gedraaid door een
gast-dj en een van onze huisdj’s. Het belooft een avond te
worden met bekende dansplaatjes, swingers, meezingers
en wellicht voor de oudere
bezoeker: een ‘gouwe ouwe’.
De zaal gaat open vanaf
19.30 uur.
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GEPLUKT

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

TE KOOP:
Blauwververstraat 30
HORST
Geheel verbouwde half vrijstaande woning
in kindvriendelijke wijk nabij het centrum.
Perceel 360m2

Huub, Henk en Harrie

Piet Jenniskens
Koken met
Jan Cremers

Toevallig treffen we Piet aan bij een van zijn vele activiteiten. Deze keer
gaat het om het inzamelen van oud papier voor Mardrukro. We praten later
verder met Piet. Samen met Jacqueline woont hij aan de Peelstraat in
Kronenberg. Ze wonen er al zo`n dertig jaar. De woning werd in de jaren
zeventig gebouwd als premie A-woning. Woningbouw werd indertijd sterk
gestimuleerd. Piet kwam er vanuit Meterik wonen, omdat er toevallig een
woning beschikbaar was.

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 43

Konijn met
pruimen
Benodigdheden: (4 personen)
1 konijn
2 flesjes bruin bier
2 uien
1 el groentenbouillon poeder
1/2 dl water
20 gedroogde pruimen
4 el balsamico azijn
bruine suiker, tijm & laurier
4 el bloem
4 el peterselie
200 gr spekblokjes
roomboter
Bereiding:
• snij het konijn in stukken;
• snij de ui in schijfjes;
• bak het konijn bruin in
roomboter in een wijde pan
samen met de ui en het spek;
• overstrooien met 4 el bloem
en blussen met het bier en
het water;
• voeg de bouillon toe samen
met de balsamico, bruine
suiker, tijm en laurier;
• laten opkoken en verder garen
op een licht vuurtje gedurende anderhalf à twee uur;
• overstrooien met peterselie
en serveren met een kruimige
aardappel. m of bij een
Oosters gerecht.

Tip:
Konijn kan vervangen worden
door haas.
Veel kookplezier
en smakelijk eten!

Piet in zijn element
Hij werkt al vanaf zijn zestiende in
de gezondheidszorg. Nu werkt hij bij
zorgcentrum Hornerheide, vooral bij
psychogeriatrische patiënten. Daarvoor
was hij achtentwintig jaar werkzaam
op Sint Anna in Venray. ”Het zorgen
voor de oudere mens, dat zit gewoon
in me”, merkt Piet op.
Zorg is ook het kenmerk van zijn
andere activiteiten. Piet is bijvoorbeeld secretaris van Mardrukro uit
Kronenberg. Mardrukro staat voor
‘majoretten en drumband Kronenberg’.
Afgelopen weekend namen ze deel
aan de Limburgse Kampioenschappen
in Maastricht.
Hij is ook actief als begeleider
in het G-voetbal. Dat is voetbal voor
mensen met een verstandelijke en
lichamelijke handicap.
Piet begeleidt een gemengd seniorenteam in Maasbree. De deelnemers
komen uit Sevenum, Maasbree,
Helden, Panningen, Koningslust en
Horst. Ze trainen op maandag en
spelen regionaal competitie op
zaterdag. De kunst is hier om zo goed
mogelijk rekening te houden met de

RIX LIMERICK
Enne Horstenaar beej Popstars, bin má ni bang,
Di jong giët winne, det wiëte weej allang.
En moch dát echt gebeure,
Haet Paay niks miër te zeure,
En haet ok Henk-Jan, gen noote miër op ziene zang!

handicaps van de deelnemers.
’Het gewoon doen’, is het motto
van Piet. Dat past ook goed bij zijn
activiteiten als collectant in de kerk.
Samen met anderen verzorgt hij dit op
toerbeurt. ”Ik ben hiervoor gevraagd
omdat ik naar de kerk ging toen Anne,
mijn dochter, er misdienaar was.”
Daarnaast is hij actief als vrijwilliger in
de Torrekoel, het gemeenschapshuis.

”Over het algemeen
zouden de mensen
zich niet zo druk
moeten maken
over kleine dingen”
Piet is een fervent puzzelaar en
liefhebber van muziek. Ooit won hij een
duo-parachutesprong. Die ging natuurlijk naar de kinderen. Uiteindelijk kon
zowel Anne als Giel een sprong maken.
Grote ergernissen kent hij niet.
Rond de Mexicaanse griep was wel erg
veel heisa. De mensen waarvoor Piet
zorgt, krijgen niet alleen de gewone
griepspuit, maar daarna ook nog
twee injecties tegen de Mexicaanse
griep. ”Over het algemeen zouden
de mensen zich niet zo druk moeten
maken over kleine dingen”, vindt Piet.
De discussies rond de gemeentelijke
herindeling heeft hij met belangstelling gevolgd. Of het referendum ook
gevolgd zou zijn als men had gekozen
voor zelfstandigheid, betwijfelt hij
zeer. Dit zal echter nooit meer bekend
worden.

Zaterdag 24 oktober

Pop/rock cover feestband
Aanvang 21.30 uur

Zondag 25 oktober

Meezingfeest

mmv Dj Guido en de Venlose Toppers
Aanvang 18.00 uur

Voor meer informatie kijk op:
www.blauwververstraat30.hyves.nl
of bel: 06-1844 1258

Cafe de beurs

Gasthuisstraat 27, 5961 GA Horst

verenigingen 19
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Grote
belangstelling

Friendsfor-Music

Vocalgroep Hoor’s geeft jubileumshow

Het is allemaal wat groter en
heftiger geworden
Vocalgroep Hoor’s uit Horst bestaat 40 jaar. De groep heeft een speciale uitvoering gemaakt voor dit jubileum,
genaamd ‘Spotlight’. Er worden drie voorstellingen van de jubileumshow gegeven. Op 30 en 31 oktober om 20.00
uur en op 1 november om 14.00 uur in ’t Gasthôes te Horst. Tevens is er op 31 oktober om 14.00 een uitvoering van
Spotlight voor mensen met een verstandelijke beperking.

Vrijdag 13 november is het
weer zover: Voor de achtste keer
vindt de jaarlijkse manifestatie
Friends-for-Music plaats. Toch is
het weer anders dan in voorgaande jaren. Veranderingen in de
markt leiden tot veranderingen in
het concept. Het doel is altijd
hetzelfde gebleven: geld inzamelen om fanfare Monte Corona te
ondersteunen.
Fanfare Monte Corona uit
Kronenberg werd in 1977
opgericht en was erg succesvol.
Diverse keren werd de fanfare
Limburgs kampioen, men haalde
zelfs eenmaal het Nederlands
kampioenschap. Momenteel staat
de fanfare onder leiding van Geert
Jacobs. In 25 jaar uitgroeien naar de
afdeling Superieur, dat is een unieke
prestatie. Monte Corona telt zestig
spelende leden. Daarnaast zijn er de
blokfluiters en de beginnende muzikanten. Het is duidelijk dat dit erg
kostbaar is. Er is met name veel geld
nodig voor instrumenten en uniformen. Verder zijn er nog de kosten
voor de opleidingen. Geld komt
gedeeltelijk uit subsidie, maar moet
voor het overgrote deel door eigen
inzet verdiend worden. Sponsoring
door bedrijven is eveneens een bron
van inkomsten. Als tegenprestatie
voor de sponsors vond in 2002 de
eerste Friends-for-Music plaats.
Toen traden onder andere René
Schuman en Renée Wegberg op.
Fanfare Monte Corona verzorgde
natuurlijk ook een gedeelte van het
programma. Niet alleen sponsoren,
maar ook particulieren hadden
toegang tot theater de Maaspoort.
”Later was de belangstelling vanuit
de sponsoren voor kaarten zo groot,
dat er geen ruimte meer was voor
vrije verkoop. Nu in 2009, is dat wel
weer het geval”, zegt Freek Selen.
Oorzaak hiervoor is de huidige
economische malaise. Ook dit jaar
rekent men weer op een uitverkocht
theater.
Nieuw dit jaar is de uitreiking
van de FFM Award. Hiermee
ondersteunt Friends-for-Music het
opkomend muzikaal talent uit de
regio. Hiervoor zijn genomineerd:
Johan Veugelers uit Ospel (slagwerk), Bart Janssen uit Maasbree
(gitaar) en Marjolein Vermeeren uit
Sevenum (dwarsfluit).
Friends-for-Music 2009 vindt
plaats op vrijdagavond 13 november
vanaf 20.00 uur in de Maaspoort in
Venlo. Kaarten kosten 32,50 euro
per persoon en zijn te bestellen via
de website http://ffm-edition8.nl
of via Theater de Maaspoort. Vooral
voor ondernemers bestaan er aantrekkelijke mogelijkheden voor hun
klanten en hun zakelijke relaties.
Meer informatie via 06 20 60 52 68
of via www.friendsformusic.nl.
www.montecorona.nl levert meer
informatie op over fanfare Monte
Corona.

Ochtendconcert terug
in Melderslo
Gloednieuwe
kostuums
de Eendracht
Met trots werden in
september 1977 voor het
laatst nieuwe uniformen aan
de ‘Melderse minse’
gepresenteerd. In diezelfde
uniformen, maar nu iets
minder trots, trekt men er nog
steeds op uit. Maar daaraan
komt nu een einde. Precies
32 jaar na dato presenteert
Eendracht een nieuwe outfit.
Op zondag 25 oktober vindt
het eerste optreden in de
gloednieuwe kostuums plaats.
Een nieuw kostuum,
ontworpen aan de hand van
de wensen van de leden en
passend bij de huidige
tijdsgeest.

Het complete koor is gereed voor de jubileumshow
Lisanne Smulders, lid van de
pr-commissie en koorlid van Hoor’s,
wil graag iets kwijt over het koor.
“Voor mij heel lang geleden, heeft
iemand het geweldige idee gehad
om een jongerenkoor op te richten in
Horst. Vele jaren later, in 2000,
toen ik zelf de leeftijd van 15 had,
ben ik ook bij deze club gegaan.
Elke zondagmorgen repetitie,
regelmatig een optreden en vooral
veel gezelligheid. In 2001 is onze
naam van jongerenkoor Horst veranderd in Hoor’s. We waren geen
jongerenkoor meer. We zongen alleen
nog maar met kerst in de kerk en de
gemiddelde leeftijd lag boven de
25 jaar.” Het feit dat Lisanne de
leeftijd aardig omlaag trok met haar
16 jaar, kon dit niet voorkomen.
Nu, anno 2009, bestaat vocalgroup
Hoor’s 40 jaar. De hele groep stemde
vorig jaar volmondig in met het
opzetten van een gigantische show.
Vrij snel was de naam ‘Spotlight’
bedacht. De liedjes bij elkaar gezocht,
muzikanten gevraagd en een choreografe en regisseur aangetrokken.
Het oefenen kon beginnen.

“Spotlight is een
show waarin wij
als groep laten zien
wat er de afgelopen
40 jaar gebeurd en
bereikt is”
“Het is allemaal wat groter en
heftiger geworden dan ik vermoedde.
Ons eigen combo, welke al bestond
uit een piano, drums, basgitaar
en elektrische gitaar, is aangevuld
met trompetten, saxofoons, schuiftrombones en een keyboard”, zegt
Lisanne. De koorleden zijn intussen
toneelspelers en dansers geworden.
De zangkwaliteiten werden daarbij
kritisch onder handen genomen door
Ernst Lamers.
De afgelopen weken hebben ze
hard geoefend op het leren van de
stukken, het oefenen van bewegingen
en dansjes. Het onthouden van aanwijzingen van regisseur, choreografe en
dirigent werd ook flink geoefend.
Daarbij kwam het op- en aflopen, het

wisselen van outfits en kostuums.
Boven dit alles kwam ook nog het
zuiver zingen. De laatste weken voor
de show werden de puntjes op de ‘i’
gezet. “Spotlight is een show waarin
wij laten zien wat er de afgelopen
40 jaar gebeurd en bereikt is. Alles is
in samenwerking uitgevoerd met de
Balletschool Horst, Froxx en Showdrums
Oirlo. We gaan er een gigantische show
van maken”, zegt Lisanne.
In 1969 vonden Jos Keijsers
en toenmalig kapelaan Ad van der
Meijden dat het tijd werd dat ook de
jeugd een actievere rol zou krijgen in
de Kerk. Het ‘Jongerenkoor Horst’ was
geboren. Het was de tijd van de lange
haren, van lief zijn voor elkaar, van
protest tegen politiek, kerk en maatschappij. Het koor wilde daarin een
positieve rol vervullen. De boodschap
was open en eerlijk, soms op het
randje of controversieel. Maar altijd
welgemeend en uit het hart.
Afgelopen 40 jaar heeft het koor
vier dirigenten gehad: Piet Speijken tot
1974, Joop Mittelmeijer tot 1994 en
Sraar Klaassens tot 2008. De huidige
dirigent is Ernst Lamers.

Koninklijke Harmonie Lottum en Drums & Roses

Een muzikale wereldreis

Op 25 oktober treden de Koninklijke Harmonie Lottum en Drums & Roses uit Lottum, voor het eerst sinds hun
breuk in 2001, weer gezamenlijk op.
Aan het woord is Eric Brouwers,
voorzitter van de Koninklijke Harmonie
van Lottum: “In 2001 is er een breuk
ontstaan tussen het tamboercorps
en het harmonieorkest. Op dat
moment was ik geen voorzitter van
de vereniging, maar vond het toen
als buitenstaander erg jammer dat
dit gebeurde. Het afgelopen jaar zijn
we weer nader tot elkaar gekomen.
Na enkele gesprekken met voorzitter
Erwin Wagemans en secretaris

Bob Obers van Drums & Roses hebben
we besloten om samen een optreden
te verzorgen. Op deze manier tonen
we Lottum en omgeving dat onze
verstandhouding weer goed is.”
Bob Obers vult aan: “Het is zeker ook
voor de toekomst belangrijk, dat we
als grotere muziekverenigingen in
Lottum, op een goede manier samenwerken.”
Het thema voor het optreden is
‘wereldmuziek’. Het publiek wordt

getrakteerd op een divers en leuk
programma en wordt meegenomen
op een muzikale reis rond de wereld
met muziek uit verschillende landen.
Het gezamenlijke optreden
vindt plaats op zondag 25 oktober in
gemeenschapshuis de Smetenhof in
Lottum.
De Koninklijke Harmonie Lottum
start om 14.30 uur. Drums & Roses,
die het concert afsluit, begint om
15.30 uur. De toegang is gratis.

Al bijna 85 jaar zorgt
muziekvereniging Eendracht
voor de muzikale noot in de
gemeenschap van Melderslo.
Sinds jaar en dag is de muziekvereniging, strak in het pak,
present bij kerkdiensten,
concerten, jubilea en vele
andere feestelijke dorpsaangelegenheden.

”Het ochtendconcert is weer
terug in Melderslo”
Na enkele jaren noodgedwongen te zijn uitgeweken
naar zaal Froxx in Horst, is het
ochtendconcert van muziekvereniging Eendracht weer
terug in Melderslo. Voor de
eerste keer in multifunctioneel
centrum de Zwingel. Het concert
van de fanfare, onder leiding
van Antoine van Buggenum,
wordt gecombineerd met een
concert van de kinderen van
groep 5 van basisschool de
Brink. Marianne Groenewegen
zal samen met de fanfare een
muziekstuk uitvoeren.
Verder vindt de huldiging
plaats van vier jubilarissen, die
al jaren hun steentje bijdragen
aan de muziekvereniging en
vanwege hun verdiensten in het
zonnetje worden gezet.
Ook is zondag de bekendmaking van de prijswinnaars
van de ballonnenwedstrijd van
de MKM; Melderslose Kennedy
Mars. Welke ballon kwam het
verst? Daarnaast is er een
concert van de drumband onder
leiding van Mark Roosengarten.
En tot slot vindt zoals elk
jaar de trekking van de
winnende lotnummers van de
loterij plaats. Wie gaat er dit
jaar met de hoofdprijs aan de
haal?
Het concert begint klokslag
11.00 uur en de entree is gratis.
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Informatiesessie
op donderdag 5 november

Antwoord op alle
Floriadevraagstukken
Stichting Promotie Noord-Limburg (SPNL) en de lokale toeristische
en recreatieve platforms houden een informatiesessie over de Floriade.
Deelname aan deze dag is alleen mogelijk indien men lid is van een
lokaal platform. Een en ander vindt plaats in samenwerking met het
Parkhotel in Horst. Donderdag 5 november kunnen deelnemers zich om
13.00 uur melden bij het Parkhotel.
Tijdens deze middag worden
deelnemers aan de informatiesessie
met een bus naar het Floriadeterrein
gebracht. Ze krijgen daarbij antwoorden op vragen als ‘Wilt u weten waar
het Innovacomplex komt te staan
of de Villa Flora?’ Ook krijgt men
informatie over hoe het terrein is
ingedeeld. Verdere uitleg betreft het
aantal landen dat heeft toegezegd
deel te nemen.
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Kevin van Leuven

A Rising Star in Swolgen
Om nog eens terug te kijken op het geslaagde seizoen, houdt Kevin
van Leuven op 30 oktober een finishparty. De party is voor iedereen vrij
toegankelijk en wordt gehouden in Café-zaal Wilhelmina in Swolgen om
20.00 uur. De Swolgense motorcoureur Kevin van Leuven is ‘a rising star’
binnen de motorwereld en stond het afgelopen seizoen vaak op een
podiumplaats.

Motorduivel Kevin van Leuven is in
zijn tweede seizoen Supersport 600 op
de vijfde plek geëindigd in het totaalklassement. Dit in een deelnemersveld
van 55 coureurs en met tweemaal een
nulscore door mechanische pech.
Hij wist dit seizoen twee podiumplaatsen te behalen: in het Gelderse Hengelo
en tijdens de T.T. van Assen, in beide
wedstrijden werd hij derde. Hij heeft dit
jaar aan vier Duitse kampioenschappen
deelgenomen: de zwaarste competitie
van Europa. Hij behaalde in Hockenheim
een verdienstelijke negende plek.

Na de rondleiding over het
Floriadeterrein begint de feitelijke
informatiesessie waarin verschillende
zaken aan de orde komen. Wie zijn
de bezoekers van de Floriade?
Welke concepten zijn voor deze
doelgroepen ontwikkeld en wat
is de status van de toekomstige
gebouwen en paviljoens? Allemaal
vragen waarop medewerkers van de
Floriade antwoord geven.

”a rising star binnen
de motorwereld”
Tijdens het W.K. Superbike in
Assen mocht Kevin met een wildcard
deelnemen aan een E.K. Superstock
600 wedstrijd. Hier finishte hij op een
prima achtste plek.

Goed seizoen voor motorcoureur Kevin van Leuven uit Swolgen

Wielerdriedaagse

Tijdens het
Boemelweekend
in Horst:

Hard fietsen
en toch geen meter
verder komen

Zaterdag 24 oktober

DISCO-PARTY
In Froxx met de grootste hits
van de afgelopen jaren.

De muziek wordt verzorgd door STAR
Disco Drive-in Show! De zaal is geopend
vanaf 22.00 uur, en de consumptie prijs
is (alleen) op zaterdag maar e 1,50!

Zondag 25 oktober

KINDERDISCO
In Froxx van 13.30 uur tot 17.30 uur.
Voor kinderen tot 12 jaar, inclusief de
ouders. Met muziek, schminken, speeltoestellen, springkussen en veel meer!
Iedereen is welkom, entree is GRATIS!
Wij zijn helaas NIET te bereiken met de
boemelbus, dus kom allemaal op de fiets!!

De profvoetballers wachten op het startsein (foto: Hylke Jeucken)
De Wielerdriedaagse van Broekhuizenvorst zit er op. Naast de bekende
voetballers, Jens Janse (Willem 11),
Willem Jansen (Roda JC), Niels Fleuren
(VVV) en Dirk Marcellis (PSV), mochten
ook politici uit de nieuwe gemeente
Horst aan de Maas in de pedalen.

En zoals zo vaak het geval is
met politici werd hard op de pedalen getrapt maar kwam men geen
steek vooruit. Voetbalclub SVEB die
de wielerdriedaagse organiseerde
ging er wel op vooruit, maar dan in
financieel opzicht.

Venrayseweg 116 - 5961 AJ Horst

www.froxx.nl

Snoeien is bloeien Cursus snoeien Horster Landschap
Horster Landschap organiseert
komende winter twee snoeicursussen.
Deze zijn gericht op het onderhoud
van hoogstamfruitbomen en andere
erfbeplanting. Erfbeplanting heeft
een functie. Het plantmateriaal moet
daarom goed gesnoeid en behandeld
worden om die functie ook daad-

werkelijk te kunnen vervullen.
Elke cursus bestaat uit een praktisch
gedeelte van een halve dag en wordt
voorafgegaan door een avond theorie.
Op deze avond krijgt u de basisinformatie over de levensprocessen
en de groei- en snoeiregels. In het
tweede deel kan men de opgedane

kennis in praktijk brengen.
De cursus verzorging van hoogstamfruitbomen omvat het snoeien
van appel-, kersen-, peren-, pruimenen notenbomen. Het theoretisch
gedeelte vindt plaats op donderdag
10 december om 19.30 uur in Café
’t Kruuspunt in Meterik.

Het praktische deel op zaterdag
12 december, in de ochtend. De cursus
‘verzorgen van overige erfbeplanting’
omvat het snoeien van hagen, houtsingels, laan- en leibomen.
Het theoretisch gedeelte vindt plaats
op donderdag 7 januari om 19.30 uur
ook nu weer in Café ’t Kruuspunt in

Meterik. Het praktisch gedeelte vindt
plaats op zaterdag 9 januari in de
ochtend. De kosten bedragen 20 euro
per cursus en dienen op de cursusavond betaald te worden. Opgeven
kan tot 10 november bij Willemien
Geurts, telefoon 077 398 43 98 of via
mail: hjpgeurts@wxs.nl.
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PSV Masters on Tour in Horst met liever geen meisjes

F-voetballertjes
worden gescout
Woensdagmiddag 28 oktober vindt in Horst op het sportpark van RKsv Wittenhorst het PSV Masters on Tour
plaats. Het toernooi wordt gespeeld door F’jes, voetballertjes in de leeftijd van 7 tot 8 jaar. Het toernooi is
ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen PSV en voetbalclub Wittenhorst. Scouts van PSV zijn er op zoek
naar jeugdig voetbaltalent.

sport 21

Sevenum heeft eerste
vrouwelijke
mesvecht-instructrice
van Limburg
Tegenwoordig is geweld op straat helaas niet meer weg te denken.
Reden waarom steeds meer mensen beginnen met verdedigingssporten.
Zo ook Iedje Böbelman, 17 jaar. Vier jaar geleden begon ze les te nemen in
het Eskrima, een Filippijnse vechtkunst, onder leiding van Aran Ooijevaar.
Afgelopen zaterdag was het examen. Iedje is geslaagd en ze mag zich nu
de eerste vrouwelijke instructrice van Limburg noemen en is daarmee
tevens de jongste in Nederland.
“Na vier jaar hard trainen en grote
inzet is Iedje uitgegroet tot één van de
besten van mijn groep,” aldus Aran.
Het mesvechten is een onderdeel van
het Eskrima Kali maar wordt als aparte
les gegeven. De interesse van Iedje
in het mesvechten is dermate groot
dat ze zich had aangemeld voor de
instructeuropleiding. Ze volgde haar

opleiding in Utrecht onder leiding van
grootmeester Frans Stroeven.
Iedje: “In Limburg is Eskrima een
nog vrij onbekende tak van sport
en bij het woord mesvechten kijken
veel mensen al gauw met een scheef
gezicht. Dat is erg jammer, want het is
een heel mooie en realistische manier
van zelfverdediging.”

Bijna een kwart eeuw
touwtrekken in Horst
Volgend jaar is het vijfentwintig jaar geleden dat vrijetijdsvereniging
De Lindeboys voor de eerste keer het kampioenschap touwtrekken
organiseerde. Eerst voor allerlei min of meer getrainde teams uit buurtverenigingen en vriendenclubs; sinds 1997 zijn er ook wedstrijden voor
mensen met een beperking. De vierentwintigste editie vond afgelopen
weekend plaats; traditiegetrouw in de Merthal van Horst. We geven u een
indruk van de zaterdagavond, 18 teams schreven zich in.

De F’jes mogen aan de bak tijdens het PSV Masters on Tour toernooi (foto: Lei Schampers)
Hay van Gerven, lid van het
hoofdbestuur, licht een en ander toe.
“We spelen op deze woensdagmiddag
met tweemaal vijftien teams.
Elk team bestaat uit vijf à zes voetballertjes in de leeftijd van 7 en 8 jaar
oud. Tijdens het toernooi speelt men
vier tegen vier op een verkleind veld
met kleine doelen. Er is geen keeper,
dus het gaat allemaal erg snel.
Op het grote voetbalveld worden vier
wedstrijden tegelijk gespeeld, waarbij
een wedstrijd 2 x 12,5 minuten duurt.
Normaal voetballen de F’jes zeven
tegen zeven en duurt een wedstrijd
2 x 20 minuten. Er doen teams mee
uit de hele regio, die door ons
benaderd zijn”, aldus Hay.
Op zoek naar talent, organiseert
PSV zelf ook geregeld jeugdtoernooien. Zo is er het PSV Mastertoernooi
in Eindhoven, waar clubs komen
die een samenwerkingsverband
met PSV hebben. Het Masters on
Tourtoernooi wordt georganiseerd
door Wittenhorst.

“We waren
vergeten te melden
dat we alleen
jongens wilden”
Bij veel F’jes voetballen
ook meisjes en daar heeft de
Eindhovense club niets mee.
PSV is alleen op zoek naar talentjes

bij jongens. America stuurt een afvaardiging waarin ook meisjes voetballen.
“We waren vergeten te melden dat
we alleen jongens wilden, maar het
maakt niet uit dat America ook een
of meerdere meisjes meestuurt. Daar
doet PSV niet moeilijk over en wij willen America uiteraard graag te vriend
houden”, vertelt Hay van Gerven.

“Soms vroegen we
aan Dirk of hij wilde
fluiten of vlaggen”
PSV heeft met zo’n dertig clubs
een samenwerkingsverband en daar is
Wittenhorst er eentje van.
Ooit werd ook Dirk Marcellis ontdekt
door scouts van PSV. Hij voetbalde tot
aan de D-jeugd in Horst, waarna hij
werd ingelijfd door de Eindhovense
profclub. Marcellis is inmiddels naar
Eindhoven verhuisd en was tot die
tijd geregeld op de voetbalvelden van
Wittenhorst te vinden.
“Soms vroegen we aan Dirk of hij
wilde fluiten of vlaggen en dat deed
hij dan spontaan. De jeugd ziet in hem
een geweldig voorbeeld en het spreekt
hun enorm aan dat Dirk zo gewoon is
gebleven,” aldus Van Gerven.
De kinderen beleven volgende
week woensdag weer een leuke middag. Alle 180 deelnemers krijgen van
PSV een aandenken of souvenir mee
naar huis. Voor alle vrijwilligers van
Wittenhorst die deze dag meehelpen,

heeft PSV ook een verrassing. Zij
krijgen (zo ging het de vorige keren)
een ticket voor een thuiswedstrijd
van PSV aangeboden. In de meeste
gevallen gaat het hierbij om een
Europacupwedstrijd. Wittenhorst
organiseert naast het PSV Masters on
Tour ook het ‘Pulse toernooi’.
Een toernooi van E-teams dat elk jaar
in Horst plaatsvindt aan het einde
van de vakantie. Dit is een toernooi
waaraan betaalde voetbalclubs
meedoen uit binnen- en buitenland.
De voetbalclub uit Horst zelf
heeft niet te klagen over belangstelling. Ze telt maar liefst 44
jeugdteams en 11 seniorenelftallen. Omdat er zoveel voetbalteams
zijn, loopt Wittenhorst tegen
de maximale capaciteit van de
voetbalvelden en kleedlokalen
aan. Het hoofdbestuur bekijkt de
mogelijkheid van alternatieve
trainingsfaciliteiten. Verder wordt
aan een plan gewerkt om tot
een structurele oplossing van de
accommodatieproblemen te komen.
Zo kan in de toekomst de groei
van de vereniging gewaarborgd
blijven. Naast dit (luxe)probleem
heeft voetbalclub Wittenhorst ook
nog last van een konijnenplaag.
De langoren tasten op en rond de
accommodatie de velden aan door
het graven van holen. In samenwerking met gemeente en wildbeheer
wordt dit probleem op korte termijn
aangepakt.

Meer nieuws op www.hallohorstaandemaas.nl

Nederlanders en Polen in een team
De aanwezige vrijwilligers van
het Rode Kruis verwachtten weinig
problemen. Het zou hooguit kunnen
gaan om blaren, kneuzingen, rugklachten en dergelijke. Aangemoedigd
door een enthousiaste speaker, passende muziek en mogelijk de nodige
biertjes gingen de eerste teams van
start. Een forse aanslag op de conditie
van sommigen. Er is dan ook sprake
van een echte piekbelasting. De juiste
tactiek is van groot belang, een goede
voorbereiding ook. Je ziet het meteen.
Het commando ’Nu‘ klinkt. Een ervaren
achttal staat direct met gestrekte
armen en lichamen in dezelfde richting
klaar om de korte, maar hevige strijd
aan te gaan. De tegenstander wordt
geobserveerd. Een moment van slapte
bij de tegenstander wordt beantwoord
met een krachtige en vooral gezamenlijke push, onder leiding van de coach.
Ook hij is medeverantwoordelijk voor
het eindresultaat.

Op de foto een gedeelte van het
team van Prime Champ. Ze doen al
22 jaar mee, de laatste drie jaar ook
met een aantal Poolse medewerkers.
Uiteindelijk eindigden ze op de zevende plaats. Winnaar werd het team van
Ton Derix transport. De tweede plaats
was voor Van Leeuwen, producent van
cherrytomaten.

”Wie trekt hier
aan de touwtjes?”
Touwtrekken kan zowel letterlijk
als figuurlijk. Het team van de kieslijst
van het CDA eindigde net niet op
de laatste plaats. Er waren geen
andere politieke groeperingen
vertegenwoordigd. Dus zouden vragen
als: ‘Wie trekt hier aan de touwtjes?’
of ‘Wie zet het beste de hakken in
het zand?’ nu al beantwoord kunnen
worden.
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Kerken in Horst aan de Maas

Stil verdriet

De Lambertus Kerk in Horst

Op initiatief van enkele parochianen is op de kinderbegraafplaats
in Broekhuizenvorst een monument geplaatst dat herinnert aan
het doodgeboren kind.

Kerken zijn opvallende gebouwen. Ze hebben een grote historische waarde. In de reeks ‘kerken in Horst aan de
Maas’ wordt de geschiedenis van deze grote, vaak prachtige gebouwen, verteld. Deze week de Lambertuskerk in
Horst.
De eerste melding van een kerk
in Horst is gemaakt in 1219. In die
tijd heette Horst nog Berkelo. De kerk
was toen een dochterkerk van Blerick.
In 1502 werd de kerk in Berkelo
verheven tot parochiekerk. Rond die
tijd veranderde de plaatsnaam Berkelo
in Horst. De naam Lambertus werd in
1405 voor het eerst genoemd.
Gedurende de geschiedenis is de
kerk verschillende keren verbouwd.
In 1400 is de zware Westertoren
gebouwd, die tot in 1944 bleef staan.
Bij opgravingen, net na de tweede
wereldoorlog, zijn de oudste resten
van de kerk teruggevonden. Het
waren ijzeroerstenen fundamenten.

Monument ter herinnering aan
het doodgeboren kind in Broekhuizenvorst
Een zwangerschap is een periode
waarin ouders zich voorbereiden op
de komst van een nieuw leven.
Soms verloopt het echter anders
en komt het kindje niet levend ter
wereld of leeft het maar enkele uren.
Het verdriet is dan groot en de omgeving leeft sterk mee met de ouders
en nabestaanden. Tot de jaren zestig
was er geen erkenning en weinig
aandacht voor het verdriet na het
overlijden van een doodgeboren kind.
Deze kinderen werden vaak abrupt
bij hun ouders weggehaald. Ouders
wisten vaak zelfs niet waar en of hun
kindje werd begraven. Dat maakte de
verwerking nog moeilijker.

Het monument is een plek waar
zij die er behoefte aan hebben,
kunnen rouwen om hun doodgeboren kind. Een monument waarin
symbolisch vorm wordt gegeven
aan het stille verdriet van ouders
die treuren om hun verlies dat ze
al jaren hebben weggestopt. Het is
ook bedoeld voor hen die niet weten
waar hun dierbaren zijn begraven,
die ver weg ter aarde zijn gesteld of
voor dierbaren zonder graf.
Na het Lof van Allerzielen zal
het monumentje worden onthuld en
ingezegend. Het Allerzielenlof in de
parochiekerk te Broekhuizenvorst is
op 1 november om 13.00 uur.

Wereldmissiedag 2009
Afgelopen weekend werd in de kerken van het dekenaat Horst aandacht
besteed aan Wereldmissiedag. In de lange geschiedenis van de Wereldmissiedag stond ‘de missionaris’ steeds centraal. Het aantal missionarissen
vanuit Nederland is nu ruim driehonderd. Door dit lager wordende aantal
krijgt de ruimere verbondenheid met de Derde wereld vanuit de katholieke
kerk meer aandacht. Oktober is dan ook de Wereldmissiemaand. Dit jaar
staat het eiland Bougainville in de Stille Oceaan centraal in de campagne
van Missio.
De organisatie Missio staat voor de
‘Pauselijke Missiewerken Nederland’.
Ze richt zich op educatie over de Derde
wereld in Nederland en op financiële
ondersteuning van de kerken daar.
In de jaren negentig vond in
Bougainville, in Papua Nieuw Guinea,
een bloedige burgeroorlog plaats.
Sinds 2001 wordt er gewerkt aan
wederopbouw.
De katholieke kerk, onder leiding
van missiebisschop Henk Kronenberg,
speelt daarin een belangrijke rol.
Er is een groot aantal gezondheidsposten en scholen en gerealiseerd.
Ook is er meer opvang voor vrouwen
en kinderen. Vele vrouwen hebben
hun man of vader tijdens de burgeroorlog verloren.
Het bisdom biedt ook opvang aan
mensen die door het stijgen van de
zeespiegel hun atollen en eilandjes
moeten verlaten. Missio Nederland
ondersteunt de kerk in Bougainville.
Zie ook: www.missio.nl.

“De Lambertuskerk
is een
rijksmonument en
wordt gebruikt als
R.K. Kerk
door de parochie
H. Lambertus”
Zoals met veel grote en
belangrijke gebouwen gebeurde, is
de Lambertuskerk tijdens de tweede
wereldoorlog gebombardeerd.
Op 12 oktober 1944 werd de kerk
beschoten en vloog in brand.
De Horstenaren bedwongen de brand
met man en macht. Veel kunstvoorwerpen zijn toen gered.
Op 22 november 1944 werd de kerk
door het terugtrekkende Duitse leger
opgeblazen. Na een eerste mislukte
poging slaagden de Duitsers erin de
kerk tot aan de fundamenten op te
blazen. Alle kunstvoorwerpen, die
op dat moment in de kerk aanwezig
waren, werden vernietigd. De draagbare kunststukken, die uit voorzorg de
kerk waren uitgehaald, zijn bewaard
gebleven.
Als noodkerk diende de houten
veemarkthal. Op 8 juni 1946 gaf het
college van Commissarissen voor

de Wederopbouw toestemming de
restanten van de verwoeste kerk te
slopen. In 1948 besloot het kerkbestuur om Alfons Boosten als
architect voor de nieuwe kerk te
benoemen. De kerk moest aan 900
volwassenen en 350 kinderen plaats
bieden. Een ander uitgangspunt was,
dat de kerk monumentaal moest
zijn en de omgeving zou moeten
beheersen. Een eis voor het interieur
was dat het een ‘blije christelijke
sfeer’ uit zou moeten stralen.
Op 1 maart 1951 werd de kerk aan-

besteed en J.P.A. Nelissen mocht de
kerk gaan bouwen. Op 17 november
1952 is de nieuwe kerk in gebruik
genomen. De verantwoordelijke
bouwpastoor voor het project was
L.J.H.M. Debije. Het oude orgel, ook
verwoest in de tweede wereldoorlog,
is in 1952 vervangen door het huidige.
Dit orgel is in 1988 gerestaureerd.
De Lambertuskerk is een
rijksmonument en wordt gebruikt
als R.K. Kerk door de parochie
H. Lambertus.
Bron: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl

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

zaterdag
24 oktober
dienst
tijd

zondag
maandag
25 oktober
26 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
27 oktober
dienst
tijd

woensdag
28 oktober
dienst
tijd

09.00 Heilige mis 09.00 Heilige mis
Aanbidding 18.00

donderdag
29 oktober
dienst
tijd

09.00 Heilige mis
Heilige mis

Hoogmis
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
30 oktober
dienst
tijd

09.00 Heilige mis

09.00

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
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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
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 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

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
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

Deejay Battle
vr 23 oktober 22.30 uur
Organisatie: Blok10
Locatie: Blok10

Rockpop
za 24 oktober 20.00 uur
Organisatie: De Lange
Locatie: De Lange

za 24 oktober 22.00 uur
Organisatie: De Buun
Locatie: De Buun

Optreden Stringkings
za 24 oktober 22.30 uur
Organisatie: Blok10
Locatie: Blok10

zo 25 oktober 11.00 uur
Organisatie: Het Parkhotel
Locatie: Het Parkhotel

zo 25 oktober 14.00 uur
Organisatie: De Lange
Locatie: De Lange

T

Gemeenschapshuis Grubbenvorst van 19.30 - 21.30 uur
Entree: E 5,00 incl. een kopje koffie of thee.
Opgave vóór 30 oktober bij Petra van Dongen:
petravdongen@hotmail.com of bel ma-do tussen 19.00 - 19.30 uur
naar tel.: 077 366 32 89

twee trouwd gezicht
een ver

zo 25 oktober 16.00 uur
Organisatie: Thijssen & Co
Locatie: Grand Café Liesbeth

Concert
zo 25 oktober 16.00 uur
Organisatie: Cambrinus
Locatie: Cambrinus

Familievoorstelling
wo 28 oktober 15.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ’t Gasthôes

Lottum

Concert optreden
zo 25 oktober 14.30 uur
Harmonie en Drums & Roses
Locatie: Smetenhof

Melderslo
Korenavond

za 24 oktober 20.00 uur
Organisatie: Merula Melderslo
Locatie: MFC De Zwingel

Kubus and the Kingpins
za 24 oktober 21.30 uur
Organisatie: D’n Toerstop
Locatie: D’n Toerstop

Concert

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Sevenum

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

Dinsdagavond 3 november 2009

CD presentatie

112

Brand, ongeval of misdrijf

Lezing: Dyslexie

Bruidbeurs

Alarmnummer

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

Horst

Kidsmiddag

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

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

AGENDA

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

service 23

zo 25 oktober 11.00 uur
Muziekvereniging Eendracht
Locatie: MFC De Zwingel

Yellow Dogs en Epic Fail
vr 23 oktober 19.30 uur
Organisatie: OJC Walhalla
Locatie: OJC Wahalla

Bij schade
helpen wij
u uit de
brand!

Concert
zo 25 oktober 16.00 uur
Organisatie: De Fookhook
Locatie: De Sevewaeg

Hobbyistenbeurs
zo 25 oktober 11.00 uur
Organisatie: Eeri v.o.f.
Locatie: Partycentrum Schatberg

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

www.hallohorstaandemaas.nl

het Maashotel

Cuisine de la Meuse

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

ʻStijlvol genieten’
D e zom e r, d i e e r d i t j a a r voo r g e zo rg d h e e f t dat we e rg l a n g a a n d e M a a s ko n d e n z i t t e n , i s n u ec h t ve rt ro k k e n .
D u s k i j k e n we i n h et n a j a a r va n ac h t e r h et g l a s ove r d e M a a s , d e h e r fst d o et d e b om e n k l e u re n .
D e k ac h e l k a n we e r a a n e n oo k d i t s e i zo e n k e n t z i j n h oo gt e pu n t e n .
Wat t e d e n k e n va n o u d e rwets e z u u r koo l m et fa z a n t o f pat r i j s , e e n h e e r l i j k stu k h e rt e g e b r a a d m et z i j n g a r n i tu u r. O o k d e w i j n e n
ve r a n d e re n va n s m a a k e n k l e u r. D i e p roo d e n vo l , u i t Fr a n k r i j k o f S pa n j e e n I ta l i ë , e e n r i j k a s s o rt i m e n t v u lt o n ze w i j n k a a rt .
Ke r stm i s g loo rt a l o p d e k a l e n d e r, re s e rve e r t i j d i g , w i j stu re n u o n s k e r stm e n u g r a ag to e .

Veiligheid...

niet uitstellen tot het misgaat!
Uw veilig gevoel voor:
• Personen, VIP’s en artiesten
• Evenementen en horeca
• Mobiele- en winkelsurveillance
• Alarmopvolging
• Object- en hondbewaking
• Advies en opleiding
Postbus 1097, 6040 KB Roermond

T 0475 333 889

www.hampsinksecurity.nl
.hampsinksecurity.nl

info@hampsinksecurity.nl

