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Mediacircus rondom
hesjes Tienray
Een artikel in Dagblad de Limburger van vrijdag
23 oktober heeft nogal wat opschudding veroorzaakt.
De krant schreef dat burgers schrikken van mensen die
vanwege hun huidskleur niet opvallen en fluoriserende
hesjes zouden moeten dragen wanneer ze ’s avonds op
straat lopen. Dit leidde tot een storm van verontwaardiging waarbij het woord ‘discriminatie’ steeds weer viel.
De hele landelijke pers schonk aandacht aan dit voorval.

Het gaat met name om mensen
van de TNV (Tijdelijke Noodvoorziening)
in het klooster van Tienray. Volgens de
secretaris van de Tienrayse dorpsraad
Arjanne van ’t Klooster-van der Meer
heeft de journalist van de Limburger
niet weergegeven wat er werkelijk
speelt.

De Smidse in Horst vordert gestaag
Woensdagmiddag zijn de eerste breedplaatvloeren geplaatst bij de nieuwbouw op de Veemarkt in Horst.
Eigenlijk is het niet de Veemarkt, maar heet het nieuwbouwproject De Smidse. Dit is onlangs definitief vastgesteld. Begin december zal de eerste steenlegging plaatsvinden.

De eerste breedplaatvloeren
zijn inmiddels geplaatst bij De Smidse

De gemeente Horst aan de
Maas, Wonen Horst en Haegens
Groep Horst willen gezamenlijk 21
appartementen realiseren in De
Smidse. Het Wilhelminaplein en het
terrein voor nieuwbouwproject De
Smidse is gerenoveerd.
Geheel naar smaak van onder
anderen de horecaondernemers
rondom het plein. De nieuwe
bestrating is een kwalitatieve
verbetering voor het centrum van
Horst. Als alle bouwwerkzaamheden
voorspoedig verlopen, kunnen
eind 2010 of begin 2011 de eerste
bewoners in De Smidse terecht.

“Iedere maand vindt er een
zogenaamd inwonersoverleg plaats
op de TNV. In dit inwonersoverleg
zijn vertegenwoordigd: de gemeente
Meerlo-Wanssum, de gemeente Horst
aan de Maas, medewerkers van het
COA (Centraal Opvang Asielzoekers) en
inwoners van Tienray.

”Wat mis is gegaan,
is dat de betreffende
journalist zaken uit
zijn verband rukt en
een artikel in elkaar
knipt en plakt”

OTC
ma 9 nov
20.00 u
‘t Gasthoes
www.OndernemenTijdensCrisis.nl

Zo is tijdens de laatste
vergadering op 7 oktober 2009 gesproken over het feit dat de asielzoekers veel en ver wandelen in en
rondom Tienray. Omdat het nu
’s avonds weer eerder donker wordt
en het ’s morgens later licht is, gaf
een inwoner in dit overleg aan dat
veel wandelaars, fietsers, hondenuitlaters enz. vaak felgekleurde hesjes
dragen om op te vallen.
Het verzoek was om deze hesjes
ook bij de receptie van de TNV
neer te leggen zodat de asielzoekers
op deze manier, als ze willen
uiteraard, een hesje aan kunnen doen
om beter te worden gezien tijdens
het wandelen.
Lees verder op pagina 6
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Atelier De Stal in Sevenum
genomineerd
OTC
ma 9 nov
20.00 u
‘t Gasthoes
www.OndernemenTijdensCrisis.nl

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

Sinds januari 2007 is atelier De
Stal in Sevenum actief op het gebied
van natuureducatie. Drijvende
kracht is Aniet Janssen. Als een
bezige bij draagt ze haar liefde voor
de natuur over aan anderen, vooral
aan kinderen van basisscholen. Een
nominatie voor de Nationaal
Groenfonds Natuurprijs is niet
onverwacht. In totaal zijn elf
landelijke projecten voorgedragen.
Het thema voor dit jaar is `Contact`.
Reden temeer dat dit project zeker
niet kansloos is voor de hoofdprijs.
De meeste kanshebbers komen
uit het noorden van het land. Dat valt
op bij het bekijken van de lijst met elf
genomineerden. Het uitreiken van de
prijs is een van de vele activiteiten van
het Nationaal Groenfonds. Dit fonds
werd in 1994 opgericht door onze
provincies en het ministerie van LNV.
Uit het fonds komt geld beschikbaar
voor allerlei natuur- en landschapsprojecten.

”Waarbij gedrevenheid,
passie, doorzettingsvermogen en
duurzaamheid centraal
staan”
Op de site van het fonds is te
lezen: ”De Nationaal Groenfonds
Natuurprijs staat voor originele, haalbare en doeltreffende ideeën om te
komen tot meer of kwalitatief betere
natuur in Nederland. De prijs wordt
uitgereikt aan het beste praktische
initiatief met voorbeeldfunctie, waarbij
gedrevenheid, passie, doorzettingsvermogen en duurzaamheid centraal

Kinderen verbeelden wat ze zagen
staan. Samenwerking speelt een
belangrijke rol”.
De Stal lijkt aan deze voorwaarden
te voldoen. In een voormalige stal
voor koeien aan de Lemmeweg in
Sevenum is een ruimte voor workshops ingericht. Daarnaast is er een
prachtig gebied van 2 hectare groen
met vee beschikbaar. Kinderen leggen
door tekenen en schilderen vast wat
ze gezien hebben. ”Deze combinatie
maakt ons juist zo uniek”, zegt Aniet.
”In 2007 hadden we 300 schoolkinderen te gast, in 2008 al 1.500 jonge
bezoekers. Daarnaast zijn er activiteiten voor ouderen. We houden allerlei
typen workshops, ons terrein biedt
daartoe ook heel veel mogelijkheden.”

”Samenwerking speelt
een belangrijke rol”
De Stal ligt aan de route van

Knopenlopen, een succesvol Sevenums
wandelproject. Daarnaast is Aniet actief binnen de Sevenumse Groengroep,
het IVN en het onlangs gestarte project
Mooiland. Dit laatste houdt zich bezig
met natuureducatie binnen de nieuwe
gemeente Venray en onze nieuwe
gemeente.
De uitreiking van de Natuurprijs
2009 vindt plaats op de kennisdag
´Samen voor Natuur´ op donderdag
26 november. Plaats van handeling is
Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp.
Door de deelnemers aan de bijeenkomst wordt een publieksprijs toegekend. De publieksprijs gaat om een
bedrag van 1.000 euro. De Natuurprijs
zelf is 5.000 euro.
Via www.samenvoornatuur.nl vindt
u meer informatie over de kennisdag
in Velp.
Alles over atelier De Stal is te
vinden op www.atelier-destal.nl.

LOG Witveld
Veiligheid
staat voorop

Vorige week werden de
plannen voor de infrastructuur
LOG Witveldweg bekendgemaakt. “Veiligheid staat voorop,”
volgens wethouder Litjens, die
daarmee de ongerustheid die bij
veel inwoners van Grubbenvorst
leeft wil wegnemen.
Er komt een vrijliggend fietspad
voor een deel van de Witveldweg.
Doorgaand vrachtverkeer vanuit
Grubbenvorst naar Horst via de
Witveldweg is straks niet meer
mogelijk. Vrachtverkeer kan dan
alleen nog maar via Horst of de brug
over de A73 het gebied bereiken.
Er wordt extra groen gerealiseerd zodat vanaf de A73 nauwelijks
iets te zien zal zijn van onder andere
het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB).
Het vrijliggend fietspad langs de
Witveldweg wordt aangelegd vanaf
Witveldweg-Losbaan tot aan de
brug over de A73. De Witveldweg
wordt ter hoogte van de toegangsweg tot de Losbaan afgesloten voor
vrachtauto’s. Al het vrachtverkeer
voor het LOG Witveldweg moet via
de afslag bij Interchalet of over het
viaduct bij de A73 het LOG in. Voor
de bestaande bedrijven die aan dat
deel van de Witveldweg liggen,
verandert er niets. Dit geldt ook
voor het doorgaand personenautoverkeer dat gebruik maakt van de
Witveldweg. Naast deze maatregelen wil men ook de Witveldweg, van
de brug over de A73 tot de Losbaan,
de Losbaan zelf en de Laagheide
verbreden. De snelheid wordt
teruggebracht naar maximaal 60 km
per uur. Ook wil de wethouder na
de herfstvakantie starten met fijnstofmetingen die medio 2010 een
permanent karakter krijgen.

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

Redactie
Lei Spreeuwenberg (hoofdredacteur)
T 06 20 11 92 83
Eric Brouwers
T 06 53 18 56 69
Ger Willems
T 06 12 18 36 26
E redactie@hallohorstaandemaas.nl
Verspreiding
Laurent Smedts
T 077 396 13 53
E laurent@hallohorstaandemaas.nl
Website
www.hallohorstaandemaas.nl
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van
rechten aangeleverd te worden.
Eventuele verplichte naamsvermelding
van de fotograaf of auteur dient bij aanlevering expliciet te worden gemeld.
Bij verzuim komen kosten voor rekening
van de aanbieder.

Aktie loopt van 2-11 t/m 7-11

Advertentie
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
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Grubbenvorsterse bij de laatste 12
’So You Think You Can Dance´
Afgelopen zondag 25 oktober
werd Suzanne de Bekker uit
Grubbenvorst, nu woonachtig in
Amsterdam, door de jury van SYTYCD
na een spannende ´Dance for Your
Life´ toegelaten tot de 4e ronde van
deze Belgisch-Nederlandse danswedstrijd.
Suzanne studeert momenteel dans aan de Theaterschool/
Hogeschool voor de Kunsten te
Amsterdam. Eerder volgde ze een
dansopleiding aan de Codarts in
Rotterdam en daarvoor de vooropleiding van ArtEZ van het Valuascollege
Venlo. Vanaf haar 4e tot haar 18e jaar
was ze leerling op de balletschool van
Dorris Titulaer in Venlo en behaalde
ze diploma´s bij de Royal Academy

Taai-Taai,
de lekkerste,
boterzacht en
ﬁjn gekruid

Suzanne tijdens de lifeshow
of Dance tot en met Grade 8 ´with
Distinction´. Aanstaande zondag om
20.00 uur treedt Suzanne weer op bij

RTL5 en zal ze weer moeten ´dansen
voor haar leven´ om een ronde verder
te komen.

HORST • MAASBREE

Wandeltuin voor dementerende
ouderen in Grubbenvorst
Voor dementerende ouderen is het moeilijk om zelfstandig op een veilige manier een wandeling te maken. Het
door La Providence ingediende projectvoorstel om een tuin aan te leggen, speciaal ingericht voor deze mensen, is
gehonoreerd door het Maashorstfonds met een bedrag van 25.000 euro.

Huidige binnentuin van La Providence
Aan het woord is Hans Jonkers,
directeur van La Providence: “Wij zijn
zeer verheugd over de toekenning van
dit bedrag. Door een tuin aan te leggen voor dementerende ouderen verhogen wij de mate van zorg voor deze
groep flink.” Er ligt een plan klaar voor
de inrichting van de tuin. De nadruk
ligt op veiligheid en meer beleving
voor de dementerende ouderen.

”Door een tuin
aan te leggen
verhogen wij de
mate van zorg voor
deze groep flink.”

OTC
ma 9 nov
20.00 u
‘t Gasthoes
www.OndernemenTijdensCrisis.nl

Jonkers vervolgt: “De beleving
wordt ingevuld door het verwerken
van elementen die de wandelaars
kunnen voelen en ruiken. De locatie
van de tuin grenst aan de wooneenheden van onze bewoners. Het is een
afgesloten binnentuin waardoor verdwalen uitgesloten is. Hierdoor kunnen
de dementerende ouderen zelfstandig
in de tuin vertoeven. Op deze manier
zorgen we voor maximale beleving,
naar de mogelijkheden van dementerende ouderen.”

“Er zijn te veel
obstakels waar
de bewoners over
kunnen struikelen”
De bestaande tuin ziet er al mooi
uit, maar is niet geschikt voor de
bewoners. “Er zijn bijvoorbeeld te
veel obstakels waar de bewoners over
kunnen struikelen”, vertelt een van de
verzorgsters van La Providence.

www.hallohorstaandemaas.nl

04

nieuws

29
10

Per 1 november is er een
nieuw kinderdagverblijf bij
de
voor
Datum AG volgt
D
OPEN

Nieuwe BMV voor Kronenberg
Er komt een nieuwe school, een nieuwe gymzaal, een pinautomaat en zelfs een echte ´kiss and ride´-strook.
Samen vormen ze een nieuwe brede maatschappelijke voorziening in Kronenberg (BMV). Ook het gemeenschapshuis wordt aangepast en er komen twaalf nieuwe woningen. Dat was de boodschap die dinsdagavond
20 oktober in Kronenberg gebracht werd. Een uniek plan, dat een grote bijdrage zal leveren aan de leefbaarheid
in Kronenberg en Evertsoord.

Kinderdagverblijf

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

50 jaar getrouwd
Jeu Alards en
Gert Alards-Vullings

Dit vieren we op vrijdag 6 november 2009 in
MFC De Zwingel, Beemdweg 4 te Melderslo,
waar van 19.00 tot 20.00 uur gelegenheid is
om Gert en Jeu te feliciteren.
Namens de kinderen en kleinkinderen
Kadotip

OTC

Kronenberg in gesprek

ma 9 nov
20.00 u
‘t Gasthoes
www.OndernemenTijdensCrisis.nl

✉

Familieberichten
Geboorte-, huwelijk- of jubileumberichten
€ 25,00 per blok van 50x50 mm in kleur
in HALLO Horst aan de Maas
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De eerste oriënterende gesprekken tussen het gemeenschapshuis, de
school, de dorpsraad en Wonen Horst
vonden al in 2006 plaats. Een eerste
intentieovereenkomst werd in mei
2007 getekend. Later haakten ook
de gemeente en de thuiszorg aan.
Nu zijn de eerste schetsen gereed en
is de financiering rond. De gemeenteraad nam daarover in maart 2009
een besluit. ”We gaan in één fase
bouwen, dus alles in een keer. Dit
betekent dat de gymlessen tijdelijk
ergens anders naar toe moeten, voor
andere gebruikers geldt dit ook ”,
zegt Frans van Dongen van Laride.
Dit bureau gaat de bouw begeleiden.
Architect Jan van Herpt uit Uden licht
het plan toe. ”Het geheel gaat er
donker uitzien, behalve de gymzaal,

e!

Angelique is de peuters aan het voorlezen uit een boek over de herfst,
ze laat het plaatje zien en vraagt: ‘Wat voor een dier is dat?’

Waarop Yarissa antwoordt: ‘Dat is een vogelmuis!’ (vleermuis)
Venrayseweg 19, 5961 AC Horst tel. (06) 30 46 46 56 www.huizezeldenrust.nl

Wereldkerstival met
Renée van Wegberg in de hoofdrol
In discotheek Zenith Venray komt een groot Wereldkerstival voor het bedrijfsleven en voor geïnteresseerde
particulieren. Een spectaculaire muzikaal-culinaire avond in kerstsfeer rondom het thema ‘verantwoord ondernemen’. Het wordt gehouden ten bate van het nieuwe project van SOS Meerlo-Wanssum.

Dames- en

de halve prijs
(tenzij anders
aangegeven)

Brodeerkdage29naokktobtieret/m

van don
mber
dinsdag 3 nove

Graag tot ziens
bij Mariette Mode!
Gratis parkeren voor de deur!

Doolgaardstraat 8 Horst aan de Maas 077 398 56 51

herenbroeken
2e stuk voor

deze wordt lichter van kleur. Er komt
een multifunctioneel plein. Samen met
het kerkplein kan dat gebruikt worden
voor allerlei doeleinden. De school
krijgt een bovenverdieping met vier lokalen; beneden komen drie lokalen. Er
is een centrale ingang voor de school,
de gymzaal en het gemeenschapshuis.
Sommige gedeeltes hebben echter een
aparte toegang.” Er is een lift gepland
naar de bovenverdieping. Dit schijnt
uitzonderlijk te zijn in de wereld van de
scholenbouw. Wonen Horst wordt eigenaar van het geheel en gaat dit aan de
gebruikers verhuren. Als woningbouwcorporatie hebben ze belang bij een
goed woonklimaat. Dit is een stimulans
voor hun woningbouwactiviteiten.
Wethouder Huub Dinghs merkt op
dat het financiele plaatje er redelijk

uitziet. ”De investeringskosten moeten natuurlijk opgebracht worden,
maar kosten zoals verwarming en
dergelijke komen veel gunstiger uit.
Als we dit niet zouden doen, waren
we ook veel geld kwijt geweest aan
achterstallig onderhoud.”
De bouw is duurzaam. Mogelijkheden voor verdere beperking van het
energieverbruik worden onderzocht.
”Onderzocht wordt of we nog meer
duurzaam kunnen bouwen, denk
aan verwarming door het oppompen
van grondwater. De gemeente heeft
hierin een voorbeeldfunctie,” stelt
wethouder Dinghs.
Het plan is dat de bouw in
oktober 2010 van start gaat. De
oplevering is gepland in november
2011. Ger Janssen, voorzitter van de
dorpsraad, bedacht enkele andere
omschrijvingen van BMV. ”Dit kan
staan voor ´Bedenken met Velen´, dit
hebben we nu achter de rug. We zijn
ruim drie jaar bezig geweest met de
voorbereiding. We moeten nu gaan
´Bouwen met Vakmanschap´. Daarna
komt het ´Beheren met Verstand´, dat
is nog de grootste opgave. De stenen
moeten gaan leven.”
Het draagvlak in de beide dorpen
voor de BMV is erg groot. Dit bleek
wel uit het feit dat er weinig discussie
was na afloop. Als de verdere voorbereiding en de bouw ook zo verlopen,
beschikken Kronenberg en Evertsoord
eind 2011 over een voorbeeldige accommodatie.

(foto: Foto ID Horst)

Tijdens de muzikale show speelt
Renée van Wegberg uit Horst de hoofdrol. Ze treedt tijdens het Wereldkerstival
samen op met diverse andere solisten
en verschillende orkesten. Dit unieke
evenement vindt plaats op woensdag
23 december en duurt van 19.00 tot
1.00 uur.
Met videoclips en korte presentaties wordt informatie gegeven over

het Wereldpaviljoen, dat op Venlo
GreenPark, het Floriade-terrein, wordt
gerealiseerd. Ook wordt er informatie
gegeven over het nieuwe project van
SOS Meerlo-Wanssum. “Het is een unieke gelegenheid voor de directies van
bedrijven en organisaties om samen
met het management en personeel
Kerstmis te vieren”, legt mede-initiator
Bart Lemmen uit. Samen met dirigent
Geert Mooren bedacht hij dit bijzondere
concept. Volgens voorzitter René Poels
van SOS Meerlo-Wanssum heeft zijn organisatie dit unieke aanbod met beide
handen aangegrepen. “Met het oog op
de komende herindeling kunnen we
ons in één klap presenteren aan het
bedrijfsleven in de twee grotere gemeenten Venray en Horst aan de Maas.
De mensen die aan dit Wereldkerstival
meedoen, kunnen contacten leggen
met gelijkgestemde bedrijven. En
natuurlijk genieten van een non-stop
entertainment programma. Verder is
er een walking dinner en tegelijkertijd
steunt men ook nog het nieuwe project
van SOS Meerlo-Wanssum. Men viert
een eigen kerstavond zonder het zelf te
hoeven organiseren.”

Deze week ontvangen alle bedrijven
in de gemeenten Meerlo-Wanssum,
Horst aan de Maas en Venray een
uitnodiging om aan deze bijzondere
kerstavond mee te doen. Opgave is
mogelijk via e-mail: info@sos-meerlowanssum.nl Ook particulieren zijn
welkom. Het Wereldkerstival wordt
mede mogelijk gemaakt dankzij de
medewerking van de Ronde Tafel 160
Venray-Horst en discotheek Zenith. De
Stichting Ontwikkelingssamenwerking
Meerlo-Wanssum timmert al vijftien jaar
aan de weg. Deze vrijwilligersorganisatie
is inmiddels een begrip in de regio en
doet veel aan bewustwording in het
kader van verantwoord ondernemen. Ze
ondersteunt elke vier jaar een kleinschalig project in de derde wereld. Projecten
van mens tot mens, zoals het project dat
dit jaar wordt afgesloten in Zambia. Daar
is een basisschool gebouwd in het dorpje
Kalundu View en daar wordt thans de
laatste hand gelegd aan de bouw van
drie lerarenhuizen. SOS Meerlo-Wanssum
beslist begin december welk nieuw
project de komende drie jaren in de
schijnwerpers wordt gezet. Nadere info
bij Bart Lemmen, tel. 06-31045337.
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Meer dan 30 liter per dag!

Mandy 33 in productie
Op de foto ziet u eigenlijk de echte melkfabriek: de uier van de koe. Op het melkveebedrijf van de familie Kersten
aan de Grubbenvorsterweg zijn ongeveer 150 koeien `aan de melk`. De nieuwe ligboxenstal werd een jaar geleden in
gebruik genomen. In de ruime stal is plaats voor 180 dieren, het jongvee en de droogstaande koeien staan in andere
stallen op het bedrijf. Fons vindt het belangrijk dat men weet waar een melkveehouder mee bezig is.

”De koeien bepalen
zelf wanneer ze naar
de melkstal komen”
Stagiaire Dirk Vullinghs van het
CitaVerde College is wel druk bezig
met handwerk. Hij scheert het
jongvee. ”Ze kunnen dan de warmte

beter kwijt”, zegt hij. Hij zit nu in
het derde leerjaar van het mbo. Zijn
toekomst ligt in de melkveehouderij.
De verschillen met vroeger zijn
enorm. Onder de bezoekers zijn
ook oud-melkveehouders. Zij waren
rond 1975 net zo oud als Fons nu.
Toen telde de melkveehouderij in
Nederland ongeveer 60.000 bedrijven.
Het huidige aantal ligt op 20.000. De
jaarlijkse productie per koe is echter
wel hoger. Deze ging van ruim 5.000
kg per jaar per koe in 1975 naar
ongeveer 8.500 kg per koe per jaar nu.
Door fokkerij, een betere voeding en
andere huisvesting is dit bereikt.
Mandy 33 levert haar bijdrage
aan de dagelijkse productie. In deze
melkbeurt komt ze aan 12,3 kg.
Per dag is haar productie rond de
vijfendertig liter. Dit is iets hoger dan
het gemiddelde van haar vriendinnen
in de stal. De robot zoekt de vier
spenen zelf op. Als er een kwartier
leeg is, gaat de beker automatisch
af, zodat de uier niet onnodig wordt
belast. Alles gebeurt hygiënisch en zo
diervriendelijk mogelijk. De stal straalt
een en al rust uit. Sommige koeien
laten zich borstelen, ook automatisch.

”Nu de melkprijs nog,
deze is nu veel te
laag en ligt ver onder
de kostprijs, dit moet
zo niet doorgaan”
De mest verdwijnt automatisch in
de onderliggende put, weggeschoven
door een rondrijdende robot. ”Nu de
melkprijs nog, deze is nu veel te laag
en ligt ver onder de kostprijs, dit moet
zo niet doorgaan. Nu is het vooral
belangrijk om zo goed mogelijk te
blijven werken”, zegt Fons.
De plannen rond Klavertje 4
wacht hij af. ”Ik heb daar geen
invloed op, het heeft dus niet zoveel
zin om me daar druk om te maken”,
merkt hij op. Wel is hij tevreden over
de nieuwe stal. ”Het geeft meer
vrijheid, je kunt je tijd beter indelen”.
Tevreden koeien en een tevreden
boer gaan blijkbaar samen. Ook de
bezoekers zijn erg tevreden.
De vraag of de koeienborstel ook
voor mensen te koop is, wordt met
een lach beantwoord.

Zamioculcas
Zamioculcas zamiifolia
Potmaat 17 cm.
Hoogte 60-70 cm.
Excl. sierpot. Per stuk
Geldig van 29-10
t/m 04-11. OP=OP

Op het bedrijf van Fons Kersten
wordt jaarlijks zo´n 1,4 miljoen liter
melk geproduceerd. De 150 melkkoeien zorgen hiervoor. Het melken
gebeurt volledig automatisch. Drie
´melkrobots´ zorgen ervoor dat de
koeien bijna vierentwintig uur per
dag gemolken kunnen worden. ”De
koeien bepalen zelf wanneer ze naar
de melkstal komen. Een koe wordt
zo´n drie keer per dag gemolken. Soms
worden ze geweigerd, bijvoorbeeld als
ze te snel opnieuw komen. De robot
stuurt ze dan weer de stal in. Alles
lijkt vanzelf te gaan, maar alles moet
natuurlijk vooraf goed ingesteld zijn.
Controle is dan ook heel belangrijk.
Het is nu meer werken met het hoofd,
zorgen dat het goed blijft lopen”,
legt Fons uit.
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Nu van 8,99 voor

5,95

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

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. 077 464 15 40.
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

Hét drumspektakel
van 2009:

DRUMPOP

op zondag 1 november

Mèrthal

Zaal open 13.30 uur
Entree E 2,-

Kinderen < 12 jaar gratis

OTC
ma 9 nov
20.00 u
‘t Gasthoes
www.OndernemenTijdensCrisis.nl
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’Mediacircus rondom hesjes Tienray’
Een van de inwoners zei hierover
dat men zo schrikreacties kon voorkomen als er plotseling wandelaars op de
schaars verlichte wegen in het buitengebied zouden lopen of de weg over
zouden steken. Dat is alles! De inwoners
van Tienray zijn dus niet racistisch.
Wat mis is gegaan, is dat de betreffende journalist zaken uit zijn verband
rukt en een artikel in elkaar ‘knipt en
plakt’ waardoor essentiële informatie
achterwege blijft,” aldus de secretaris.
De gemeente Horst aan de Maas laat
weten zich helemaal te kunnen vinden
in de opmerkingen zoals die door de secretaris van de dorpsraad zijn gemaakt.
Burgemeester Joep Hahn van
Meerlo-Wanssum heeft een brief
gestuurd naar Dagblad de Limburger
waarin hij zijn ongenoegen uit over
de redactie. De inhoud van die brief
is van gelijke strekking als die van de
secretaris van de Tienrayse dorpsraad.
Hij hekelt de wijze van berichtgeving door de krant waardoor de hele
Nederlandse pers erover ging berichten.
“Ik zou de redactie van de krant willen
vragen of het de gewoonte is om met
een uitspraak van de eerste de beste
voorbijganger de editie van de krant te
openen. Ik zou de redactie ook willen
vragen of het niet een goede gewoonte
is om op basis van zorgvuldig vooronderzoek een artikel te schrijven. En ik
wil de redactie tenslotte nog vragen of
het niet tot de verantwoordelijkheid van
de krant behoort om zich te bezinnen
op de impact van een artikel. Zeker als
de krant haar verhaal opsmukt met
citaten. Het zou het waarheidsgehalte
en het imago van de krant ten goede
komen als de redactie de hand in eigen
boezem steekt,” aldus Hahn.
Media-adviseur Martijn van de
Koolwijk van het COA waar TNV Tienray
onder valt: “Het verhaal is helemaal uit
z’n verband getrokken door de huidskleur van de mensen te verbinden met
het dragen van de hesjes. Het woord
‘moeten’ in het artikel is onzin.

”Het heeft helemaal
niets met huidskleur
te maken,
dat is grote onzin,
aldus van de Koolwijk”
Wij hebben mensen van TNV
Tienray gewezen op het feit dat de
hesjes er liggen en ze er gebruik
van kunnen maken als ze dat willen.
De verlichting buiten Tienray is niet
optimaal, dus het dragen van hesjes
zou de verkeersveiligheid van zowel
deze mensen alsook automobilisten ten
goede komen. Wij bieden hen gewoon
de mogelijkheid om een hesje aan te
trekken, niet meer en niet minder, maar
niets moet. Het heeft helemaal niets
met huidskleur te maken, dat is grote
onzin,” aldus van de Koolwijk.
René Poels, voormalig journalist
bij Dagblad de Limburger is geschokt
over de wijze van berichtgeving van zijn
vroegere werkgever. “De krant citeert
uit een verslag van het inwonersoverleg Tienray rondom de TNV. De krant
suggereert dat er iets ernstigs aan de
hand is, door de onjuiste weergave en
de manier waarop het is gepresenteerd.
En dan neemt de halve vaderlandse
pers het ook nog eens klakkeloos over.

Het onjuiste artikel van de krant wordt
geciteerd tijdens radioprogramma’s. De
redactie van de krant heeft woorden
uit het verslag geknipt en geplakt en
daar een eigen beeld aan gegeven. De
openingszin van het bewuste artikel
deugt niet. Citaat: ‘Omdat burgers
schrikken van mensen die vanwege
hun huidskleur niet opvallen, moeten
asielzoekers in Tienray ’s avonds fluorescerende hesjes dragen’. Dat is op basis
van feiten onjuist. Niets te moeten! Ook
schreef de krant dat er niets gezegd zou
zijn tijdens het inwonersoverleg over
verkeersveiligheid. Dat klopt ook niet.
Letterlijk staat in het verslag: “Er heeft
een gesprek plaatsgevonden met de
provincie over verkeersveiligheid op de
weg en de directe omgeving van de
TNV”. De provincie is bereid 150 reflecterende hesjes beschikbaar te stellen en
te betalen. Het gebruik van hesjes kan
niet dwingend opgelegd worden. Het
dragen daarvan is puur en alleen voor
de veiligheid van de asielzoekers die
‘s avonds in of rond Tienray wandelen.
Hoeveel inwoners van onze gemeente
rennen of wandelen ’s avonds en
dragen fluorescerende hesjes? Puur
vanwege de veiligheid, daar heeft
huidskleur niets mee van doen. Met
de suggestieve berichtgeving heeft de
krant zowel de inwoners van Tienray
als de mensen van de TNV ernstig
geschaad,” aldus Poels, voorzitter SOS
Meerlo-Wanssum.
Dick Houtzager, Juridisch beleidsadviseur van de landelijke vereniging
ter voorkoming en bestrijding van
discriminatie: “Als het gaat om een
klacht waar iemand meent dat hij of zij
gediscrimineerd is, passen we binnen
de vereniging steeds het principe van
hoor en wederhoor toe. Uit de gegevens
die wij zo ontvangen, kunnen we ons
een beeld vormen van de feiten. Aan
de hand daarvan bespreken we met
de klager of melder of, en zo ja, welke

stappen genomen kunnen worden. In
het geval de pers ons benadert, hanteren we als beleid dat we vragen van de
journalist beantwoorden op basis van de
feiten die dan bekend zijn.
De journalist van De Limburger
heeft mij enkele feiten gegeven,
waaronder de melding dat asielzoekers
hesjes krijgen uitgereikt, op verzoek van
buurtbewoners. Hij citeerde kort uit het
verslag van de bewonersavond. Daarbij
noemde hij het citaat dat buurtbewoners zouden schrikken als iemand met
een donkere huidskleur plotseling op de
weg zou opduiken. De journalist vroeg
mij of hier sprake was van racisme.
Ik heb dat ontkend, maar ik was
wel verbaasd over de associatie van
asielzoeker en donkere huidskleur en
het feit dat buurtbewoners daarvan
in het donker zouden schrikken. Die
associatie heb ik als ’bedenkelijk’
benoemd. Dat komt mede door het
feit dat veel asielzoekers geen donkere
huidskeur hebben, als zij bijvoorbeeld
uit Afghanistan of China afkomstig
zijn. Bovendien kon ik de mededeling
niet plaatsen dat zij om die reden een
fluoriscerend hesje zouden moeten
dragen. In landelijk gebied dienen weggebruikers in het donker extra alert te
zijn op voetgangers, of die nu hun hond
uitlaten, joggen of op weg naar het
dorp verderop zijn. Ik heb in het vraaggesprek verder gevraagd of de journalist
wist of het COA de hesjes verplicht zou
stellen. Indien dat verplichtend zou
zijn, zou ik daar bezwaar tegen hebben
gemaakt, maar ook heb ik genoemd
dat het vrijwillig, ter verhoging van
de verkeersveiligheid, ter beschikking
stellen begrijpelijk zou kunnen zijn. Met
betrekking tot dat laatste heeft de journalist mij niet volledig geciteerd. Nadat
bleek dat de landelijke pers op de zaak
gesprongen was, hebben we met het
COA in Tienray contact opgenomen om
van hen te horen of de weergave van

de feiten juist was. De woordvoerder
van het COA wilde echter geen overleg
met ons. Hij liet alleen weten dat het
uitdelen van de hesjes uitsluitend in
het kader van de verkeersveiligheid
gebeurde. Naar aanleiding daarvan
hebben we besloten geen verder commentaar in de pers te geven, omdat de
zaak zulke grote proporties dreigde aan
te nemen dat het een eigen leven zou
gaan leiden. Het gaat in onze ogen om
een storm in een glas water.
Voor uw blad maak ik een uitzondering om aan te geven dat we,
nu we meer feiten kennen, de zaak
willen relativeren. Wel blijft bij mij
enig ongemak bestaan ten aanzien
van het kennelijke besluit om op basis
van de argumenten die in de bewonersvergadering werden geuit, juist
asielzoekers die hesjes te laten dragen.
In mijn ogen zou iedereen die ´s avonds
als voetganger de weg op gaat, het
advies moeten krijgen om zichtbaar te
zijn, bijvoorbeeld door middel van die
hesjes. Als het verder zo zou zijn dat de
bewoners van het centrum de verkeersregels niet kennen, zou aan hen een
cursus kunnen worden aangeboden,”
aldus het uitgebreide antwoord van de
beleidsadviseur.
Dagblad de Limburger geeft in
een reactie in de krant van dinsdag 27
oktober aan dat de bewuste verslaggever ten onrechte de relatie met de
donkere huidskleur en het dragen van
hesjes aanhaalde. In het achtergrondartikel geeft de krant verder aan het
vreemd te vinden dat vorige week
ook door officiële woordvoerders van
betrokken instanties het beeld werd
versterkt dat de huidskleur een rol
had gespeeld in de hesjesoplossing.
De krant wijt alle commotie die is
ontstaan aan miscommunicatie en
betreurt dat een initiatief om de verkeerssituatie in Tienray te verbeteren,
in een kwaad daglicht kwam te staan.

Mogelijkheid
tot verlenen
van
ontheffing
voor
skatebanen
Het college van B&W van
Horst aan de Maas heeft in de
nieuwe bestemmingsplannen
voor de kernen de mogelijkheid gecreëerd om groen om
te kunnen zetten naar een
skatebaan en andere voorzieningen voor jeugd/
jongeren (speeltuintjes).
Hiermee worden planologische procedures om te
komen tot voorzieningen voor
deze doelgroep vele malen
eenvoudiger, zonder dat
daarbij de zorgvuldigheid
wordt aangetast.
Dit betekent overigens niet
dat deze voorzieningen nu zo
maar overal aangelegd kunnen
worden. De beoogde locatie
moet voldoen aan kaders zoals
de raad die stelt in bijvoorbeeld
een speelplaatsenbeleidsplan.
Daarnaast mag er geen onevenredige afbreuk van het woonen leefklimaat in de omgeving
plaatsvinden en bestaan er
kaders met betrekking tot de
verplichte hoeveelheid groen.
Het college meent dat
hiermee de maximale mogelijkheden zijn geschapen om snel
jeugd- en jongerenvoorzieningen te realiseren.
De gemeenteraad zal zich
hier binnenkort over buigen.

ALLES ONDER ÉÉN DAK
MODEBRILLEN • KINDERBRILLEN • ZONNEBRILLEN • CONTACTLENZEN • OPTOMETRIE
Kinderbrillen

OPTOMETRIE STAAT VOOR OOGMEETKUNDE

Voor de junioren heeft Ron Kruytzer Optiek en
Optometrie een aparte hoek ingericht met
waanzinnig mooie brillen. Ook voor jou hebben
wij leuke brillen in retrostijl van Red Design of
oersterke brillen van Look, Bbig of een ander
merk. Draag jij liever lenzen? Ook op jeugdige
leeftijd is al veel mogelijk op het gebied van
contactlenzen.

Modebrillen

Zonnebrillen

Wij voelen ons verantwoordelijk om uit het
grote aanbod van brilmonturen en zonnebrillen
een uitgebreid en breed assortiment samen te
stellen. Hiervoor gaan we regelmatig naar de
internationale optiekbeurzen. Bij onze inkoop
denken wij aan u, de cliënt.

Onze prachtige en uitgebreide collectie
zonnebrillen straalt u toe. Kom ze passen, uw
ogen zullen u dankbaar zijn. Of de zon nu hoog
of laag staat, het hele jaar door hebt u er
profijt van.

Een optometrist of oogmeetkundige is speciaal opgeleid om een
normaal oog van een afwijkend oog te onderscheiden. De oogmeetkundige kan met behulp van metingen afwijkingen aan de ogen
constateren en dan corrigerende brillenglazen, contactlenzen of
andere optische hulpmiddelen voorschrijven. Maar ook in geval van
oogklachten gaat u naar de optometrist. Denkt u bijvoorbeeld aan:
wazig zien, dubbelzien, lichtflitsen, zwarte vlekken en droge/rode/
branderige/jeukende ogen. Als er in de familie oogziektes zoals
glaucoom (hoge oogdruk) voorkomen, is het ook verstandig uw ogen
te laten onderzoeken. Bij Ron Kruytzer Optiek en Optometrie zijn vier
optometristen werkzaam.

Contactlenzen - Geen mens is identiek, dit geldt ook voor de ogen. Dat is ook de reden waarom er zoveel verschillende soorten contactlenzen zijn.
Zowel binnen het assortiment zachte als bij de harde zuurstofdoorlatende contactlenzen. Daarom werken wij als specialisten met alle soorten lenzen.
Wilt u overdag scherp zien zónder bril of lenzen? Dat kan, want tijdens de slaap corrigeren dan nachtlenzen uw ogen. Informeert u naar de mogelijkheden.

DE NACHTLENS, NACHTDIENST VOOR UW OGEN
Kerkstraat 1 - Horst • tel. 077 398 26 61 • www.kruytzeroptiek.nl

Optometristen lid OVN,
contactlensspecialisten lid ANVC
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Vriendschap en cultuurverschillen blijven actueel

Uitreiking eerste exemplaren Oeroeg
bij BiblioNu
Tussen 23 oktober en 20 november worden Nederlanders aangespoord
het boek ‘Oeroeg’ van Hella Haasse te lezen. Een initiatief van de Stichting
CPNB, in nauwe samenwerking met de Vereniging van Openbare
Bibliotheken. CPNB staat voor Collectieve Propaganda van het Nederlandse
Boek. Ook BiblioNu nodigt, onder de noemer Nederland Leest, lezers uit om
met elkaar in discussie te gaan over dit boek. Dit kan op 24 november
vanaf 19.30 uur, na de presentatie van Kirsten Benschop bij BiblioNu Horst.

lingen kan men zich aanmelden bij
aanmeldingen@biblionu.nl.
Marita Peeters van BiblioNu Horst:
“Het concept is gewoon leuk. Eerst
een voorstelling door één persoon
(Kirsten Benschop) en daarna het
boek gezamenlijk bespreken.

Het is op zich niet nieuw wat we
doen. We hebben een heel jaarprogramma met dergelijke activiteiten”,
aldus de medewerkster van BiblioNu
Horst-Venray. “Het bijzondere aan dit
boek is dat vanaf 1948 maar liefst
zestig herdrukken hebben plaats-

gevonden. Het heeft er misschien wel
mee te maken dat vriendschap en
cultuurverschillen ook nu nog actueel
zijn”, aldus Peeters. Zij is domeinspecialist volwassenen en organiseert
activiteiten voor volwassenen binnen
heel BiblioNu.

Allura Beauty&Spa bestaat 1 november
1 jaar en dat gaan ze met iedereen vieren!
Imke Emons eigenaresse van Allura Beauty&Spa, laat de sterren stralen.
Wilt u ook eens weten hoe een echte ster zich voelt, dat kan! Imke organiseert
met haar personeel een spetterende 2 uur durende make-up workshop.

Marion ter Brake van BiblioNu
overhandigt exemplaar Oeroeg aan Dendron-leerling
In Horst reikte het vestigingshoofd
Marion ter Brake afgelopen vrijdagmiddag de eerste exemplaren uit aan
leerlingen van het Dendron College,
onder leiding van docent Victor Elfring.
Even later werd in Grubbenvorst
het eerste exemplaar aan de coördinatoren van de leesclubs in Grubbenvorst
overhandigd. Ook de leden van de
clubs werden uitgenodigd en ontvingen een exemplaar.
Oeroeg, het romandebuut van
Hella S. Haasse uit 1948, vormt het
middelpunt van Nederland Leest 2009.
Oeroeg is het verhaal van de vriendschap tussen een Indonesische jongen
en de zoon van een Nederlandse
administrateur. Laatstgenoemde
had een theeonderneming in het
Nederlands-Indië van voor de Tweede
Wereldoorlog. Geleidelijk groeien de
twee jongens uit elkaar. Wanneer de
ik-figuur, de Nederlandse jongen, na
een studie in Delft terugkeert in het
Indië dat nog net geen Indonesië is
geworden, blijkt hun verwijdering te
zijn uitgegroeid tot een kloof.

“Het bijzondere
aan dit boek is
dat vanaf 1948
maar liefst zestig
herdrukken hebben
plaatsgevonden”
Op 24 november vanaf 19.30
uur presenteert Kirsten Benschop
bij BiblioNu Horst met haar K’On
Tourtheater de voorstelling ‘Oeroeg’.
Hoofdpersoon in deze voorstelling
is de dochter van de ik-figuur uit de
roman Oeroeg. Na het overlijden van
haar vader begint ze een zoektocht
naar zijn achtergrond. Stukje bij beetje
ontrafelt ze de geschiedenis van haar
vader en de zo bepalende vriendschap
tussen hem en Oeroeg. Na de voorstelling wordt onder leiding van Victor
Elfring nagepraat over het boek en
de voorstelling. Voor beide voorstel-

Wat kunt u van deze ochtend/middag/avond verwachten
★ Ontvangst met een heerlijk glas champagne, om een toast uit te
brengen op ons 1 jarig bestaan
★ Uitleg van het programma
★ Persoonlijk huid en kleuradvies, eventueel reinigen van de huid
★ Stapje voor stapje leren hoe je bij jezelf een mooie make-up aanbrengt
★ Leuke tips en de laatste trends
★ U krijgt van ons een advieskaart mee, zodat u altijd weet
wat bij u past.
Normaal:  45,00 euro per persoon

1 jaar Allura-actie:  22,50 per persoon
Aan het einde van de workshop krijgt u een leuk presentje.
Bent u niet in de gelegenheid om met een groepje te komen
en wilt u alleen komen of met z`n tweeën.
Allura heeft ook nog eens 3 workshop-avonden:
★ Vrijdag 6 november, 18.30 uur
★ Dinsdag 10 november, 19.00 uur
★ Vrijdag 20 november, 18.30 uur
Actie voor de heren
Rug nek en schoudermassage
Normaal:  37.50
1 jaar Allura-actie:  30,- incl. gebruik wellness
Deze actie is geldig tot en met 01-01-2010

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

Daar komt de
bruid
De voorbije zondag vond in
Het Parkhotel in Horst een bruidsbeurs plaats. Fraai gevormde dames
in bijzonder mooie bruidsjurken.
De òòhhh’s en aahhh’s begeleidden
de bruiden op de catwalk.
Alle dames waren opgemaakt door
hair & make up artiste Imke Emons.
Bezoekers konden na afloop
van de bruidsshow nog een kijkje
nemen bij diverse ondernemers die
in de huwelijksbranche werkzaam
zijn; van bruidstaartenbakker tot
juwelier.
De bruidsbeurs werd
’s middags goed bezocht, na een
rustig begin in de ochtend.

“Dat lijk
houden ze
maar zelf”
Gratis spreekuur. Bel voor een afspraak.
Hoofdstraat 19 5961 EX Horst tel. 077-398 81 82 www.trc-advocaten.nl
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Koolzaadolie,
brandstof voor de toekomst?

Op donderdag 26 november 2009 zullen de prestigieuze Peel Maas Regio
Ondernemersprijs en de ‘Jo
Janssen’-prijs worden uitgereikt. Dit vindt plaats in
Evenementencomplex De
Mèrthal te Horst. Aanvang van
de avond is 20.00 uur. De zaal
is open vanaf 19.30 uur.

”Genomineerd zijn:
Peter Timmermans,
de heren
Wilfred van Roij en
Paul de Vlieger,
en de heer
Thijs den Mulder”
De genomineerden van
2009 voor de Peel Maas Regio
Ondernemersprijs zijn Peter
Timmermans, directeur
Autoschade Herstelbedrijf
Noord-Limburg, de heren
Wilfred van Roij en Paul de
Vlieger, directeuren van Com
Connect en de heer Thijs den
Mulder, directeur van Janssen
Staalbouw. Voor de ‘Jo Janssen’prijs zijn de gebroeders Van der
Sterren, directeuren van het
Parkhotel, genomineerd.
De avond staat niet alleen
in het teken van de bekendmaking van de prijswinnaars,
maar is ook een geweldig
business-to-businessevenement. Kaarten zijn vanaf
22 oktober verkrijgbaar bij
het VVV kantoor aan de
Steenstraat 2 te Horst.
Telefonisch reserveren is
ook mogelijk bij Annemie
Craenmehr: 06 4637 6987.

Oogsten van koolzaad
Koolzaad is een landbouwproduct dat je steeds meer ziet op de velden in Horst aan de Maas. Van koolzaad
wordt PPO gemaakt. PPO staat voor Pure Plantaardige Olie. Deze PPO wordt gebruikt voor de voedingsindustrie
maar wordt ook steeds meer als brandstof voor voertuigen gebruikt. De gewonnen olie hoeft niet meer bewerkt
te worden en is meteen gebruiksklaar. De koolzaadtelers in de regio zijn aangesloten bij coöperatie Carnola, die
gevestigd is in Oirlo. Deze coöperatie behartigt de belangen van de aangesloten agrariërs. Het door de telers verbouwde koolzaad wordt door Loonbedrijf Gebr. de Boer uit Lottum bewerkt tot olie en perskoek.
Op de vraag wat de naam Carnola
betekent, antwoordt Peter van Megen
uit Broekhuizen, zaakvoerder bij
genoemde coöperatie: “Het woord
canola wordt in Amerika gebruikt als
de verzamelnaam voor koolzaadolie.
Wij hebben hier een ’r’ tussengevoegd zodat het woord ‘car’ ontstaat.
Hierdoor is de link gelegd met de
verbrandingsmotor.”
Het teeltproces van koolzaad
komt overeen met de teelt van graan.
Wat er na de oogst met het koolzaad
gebeurt, verschilt echter compleet met
dat van graan. Het geoogste koolzaad
wordt geperst. In onze regio wordt
per hectare grond ongeveer 4.000 kg
koolzaad geoogst. Dit levert 1.400 liter
koolzaadolie en 2.600 kg koolzaadkoek
op. Een ander restproduct is het koolzaadstro. De koolzaadkoek kan worden
verwerkt tot hoogwaardig veevoer en
het koolzaadstro kan worden gebruikt
als stro in bijvoorbeeld paardenstallen.

Bij Gebr. de Boer in Lottum, het
bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd
in het produceren van PPO, wordt het
koolzaad geperst. Op dit moment is de
teelt in Nederland nog te klein om de
pers in Lottum draaiend te houden. Er
moet nog veel geïmporteerd worden,
vooral vanuit Duitsland. Bij Gebr. de
Boer wordt per dag 25 ton koolzaad
geperst, waaruit 8.000 liter olie wordt
gewonnen. In totaal zijn ongeveer zestig telers aangesloten bij de coöperatie. Hiervan zijn er zeven afkomstig uit
Horst aan de Maas.” De zeven telers
verbouwen zestig hectare koolzaad
per jaar. Peter van Megen: “We hebben een constante groep agrariërs
die koolzaad verbouwt. De opbrengst
voor koolzaad is op dit moment 250
euro per ton. Voor graan is dat 110
euro per ton. Doordat graan dubbel
zoveel gewicht per hectare oplevert,
is de opbrengst van beide producten
nagenoeg gelijk.”

zondag 1 november

DRUMPOP

”De gewonnen olie
kan gebruikt worden
als bakolie
en spijsolie,
of als brandstof
voor voertuigen”
Joep Hermans uit Swolgen is
voorzitter van coöperatie Carnola.
Hij vertelt: “De gewonnen olie kan
gebruikt worden als bakolie en spijsolie, of als brandstof voor voertuigen.
Rudolf Diesel, de uitvinder van de
Dieselmotor, is gestart met pindaolie
als brandstof. Het is dus geen probleem om koolzaadolie te gebruiken
voor een dieselmotor. De motor moet
licht aangepast worden, waardoor de
olie goed verbrandt en zo min mogelijk uitstoot veroorzaakt”.

Hermans vertelt dat Carnola een
van de pioniers is op koolzaadoliegebied in Nederland. De afgelopen
vijf jaar heeft de coöperatie accijnsvrijstelling gehad voor de koolzaadolie die als brandstof wordt gebruikt.
Op dit moment is Hermans druk
bezig om deze accijnsvrijstelling
te verlengen met nog eens 5 jaar.
“Hierdoor kunnen we de pioniersfase
verlengen. Hopelijk is de kilometerheffing er tegen die tijd. Dan worden
mensen beloond die weinig uitstoot
veroorzaken en dat is het beste te
bereiken met koolzaadolie. Deze olie
is de meest CO2-emissie-reducerende
biobrandstof die er op dit moment te
koop is.”
Door de verlenging van de
accijnsvrijstelling heeft de branche
de mogelijkheid om zich verder
te ontwikkelen. Hermans somt de
voordelen op die PPO heeft op dit
moment: “70% minder roet/fijnstof
t.o.v. diesel, 30% minder NOx t.o.v.
diesel; 72% CO2 besparing t.o.v.
fossiele diesel, 20% CO2 besparing
t.o.v. biodiesel. Verder vraagt PPO 10%
minder landbouwgrond per gereden
kilometer dan biodiesel.”
Ook de volksgezondheid heeft
door het gebruik van koolzaadolie als
brandstof voordelen. Hermans vertelt:
“Van alle brandstoffen heeft PPO de
minste kankerverwekkende stoffen.
PPO veroorzaakt bij verbranding geen
echt fijnstof maar grovere roetdeeltjes
die sneller neerslaan en het lichaam
minder makkelijk kunnen binnendringen.
De oliepers bij Gebroeders de
Boer gebruikt al groene stroom en de
betrokken tractoren en vrachtauto’s
rijden op PPO. De aanpassingen aan
de motoren ontwikkelen zich verder,
waardoor het verbruik gereduceerd
wordt en de uitlaatgassen steeds
schoner worden. Door de regionale
productie en gebruik past PPO prima
bij bedrijven die de ‘cradle-to-cradlewerkwijze’ in hun onderneming willen
invoeren. De koolzaadolie wordt al
gebruikt als brandstof voor voertuigen
door de gemeente Horst aan de Maas,
door de gemeente Venlo en door
enkele transportbedrijven.

KWIK-REP

Mèrthal

Zaal open 13.30 uur
Special act:

Drumband JN Horst
Entree E 2,-

Kinderen < 12 jaar gratis

OTC
ma 9 nov
20.00 u
‘t Gasthoes
www.OndernemenTijdensCrisis.nl

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

www.kwik-rep.nl

winkel&bedrijf 09

29
10

Kwalitaria ’t Hukske uit Horst 15e in Cafetaria Top 100

Details maken het verschil
Maandagavond 18 oktober werd in Zoetermeer de Cafetaria Top 100 van Nederland bekendgemaakt.
Kwalitaria ’t Hukske van Karin en Peter Janssen-Bouten uit Horst eindigde op een vijftiende plek. Aan de Cafetaria
Top 100 deden dit jaar drieduizend ondernemers mee. De organisatie van deze competitie is in handen van
De Snackkoerier en Horeca Nederland.

Karin en Peter Janssen-Bouten blijven streven naar kwaliteit
Voor Karin en Peter JanssenBouten begon de deelname aan
deze landelijke competitie drie jaar
geleden. Bedrijfsleidster Monique
van Rens-Bouten heeft toentertijd
‘t Hukske opgegeven. De resultaten
waren veelbelovend, want twee jaar
geleden kwam ’t Hukske van niets op
plek 38 binnen. Vorig jaar werd zelfs
een plek onder de top tien verworven
en eindigde ’t Hukske op plaats zes.
Dit jaar dus op een vijftiende plek.
“Wellicht hebben we een paar kleine

details gemist. Je moet daarbij denken
aan een lamp die stuk is of aan twee
tafels die niet naadloos tegen elkaar
geplaatst staan. Het blijft gissen, want
je weet niet wie je komt beoordelen.
Het is een of meerdere ‘mystery’bezoekers die overal op letten. Ze
komen onaangekondigd, dus je weet
nooit wanneer ze in je zaak zijn. Ze
letten vooral op netheid van de zaak,
hygiëne, vitrines, klantvriendelijkheid,
kwaliteit/prijsverhouding en de totale
uitstraling van de zaak. Echter, een

terugkoppeling vindt niet plaats, waardoor het ook voor ons gissen blijft.
Dit motiveert ons en het personeel
natuurlijk om nog alerter te zijn op
bepaalde dingen”, aldus Peter.
De oorzaak van de daling op de
ranglijst is wel te verklaren. Karin:
“Ons buitenterras is vergroot naar zo’n
150 stoelen. Dit legt een extra druk
bij het bedienend personeel, omdat
we opnemen aan tafel en ook aan
tafel bedienen. Voeg daarbij het feit
dat er nogal wat werkzaamheden zijn

geweest ter verfraaiing van het plein,
dan is de daling op de ranglijst wel
verklaarbaar.”

”Ze letten vooral op
netheid, hygiëne,
vitrines, klantvriendelijkheid, kwaliteit/
prijsverhouding en
de totale uitstraling”
Toch willen Karin en Peter er alles
aan doen om weer in de top tien
terecht te komen. Het genereert enige
naamsbekendheid, zeker binnen ons
vakgebied. “Dat klopt wel, maar wij
moeten het vooral hebben van de
mensen uit Horst zelf en die weten
ons wel te vinden. Ons streven is om
volgend jaar weer te stijgen. Daar zullen we alles aan doen, samen met ons
personeel,” aldus Karin. Het echtpaar
is in mei 2006 gestart met Kwalitaria
’t Hukske in Horst. In Meterik hebben
beide ondernemers sinds 2002 ook
een zaak: Smulwereld. Deze deed niet
mee aan de competitie.

“We staan en
gaan er weer voor”
Voor dit jaar is de race gelopen
en nu is het wachten op een volgend
bezoek van een mystery guest. Karin
en Peter weten dat de beoordeling
vrijwel altijd plaatsvindt in de vakantieperiode, ergens tussen juli en begin
september. “We staan en gaan er weer
voor”, zeggen beiden enthousiast.

Open huis schoonheidssalon
Skin Essentials Tienray
Er bestaan al veel kleine schoonheidssalons. Toch zijn er nog steeds
ondernemers, meestal vrouwen, die de stap wagen om hun eigen zaak te
beginnen. Caroline Jongerius uit Tienray is een van hen. Hoe pakt zij deze
uitdaging op?

Een trotse Caroline Jongerius in haar nieuwe salon
Caroline Jongerius is 42 jaar oud
en moeder van 3 kinderen. De geboren Ierse is twintig jaar geleden vanuit Ierland naar Nederland verhuisd.
Na een Nederlandse man getroffen te
hebben op vakantie, kwam Jongerius
in Nederland wonen. De eerste jaren
woonde Jongerius in Hilversum. Ze
had de Nederlandse taal nog nooit

gehoord, maar na een half jaar werkte
ze al bij haar man in de winkel. “Ik heb
de Nederlandse taal geleerd door vanaf
het begin alleen maar Nederlands te
spreken. Dat heb ik afgesproken met de
mensen in mijn omgeving. Verder heb
ik een halfjaar avondschool gedaan.
Daarna heb ik bandjes geleend bij de
bieb,” vertelt Jongerius.

”Ik heb de
Nederlandse taal
geleerd door vanaf
het begin alleen
maar Nederlands
te spreken”
Het resultaat mag er zijn. Jongerius
spreekt bijna accentloos Nederlands.
Door de werkzaamheden van haar man
is ze in Tienray terecht gekomen. Daar
start ze nu haar eigen schoonheidssalon met de naam Skin Essentials. Op de
vraag hoe ze zich gaat onderscheiden
ten opzichte van de andere salons
in de omgeving, vertelt Jongerius:
“Dat ga ik doen door behandelingen
te geven die geënt zijn op huidverbetering en anti-aging. De apparatuur
waarin ik heb geïnvesteerd, is hierop
afgestemd. Verder ga ik werken met
enkele exclusieve productmerken die
wetenschappelijk onderzocht en gecertificeerd zijn. De behandelingen zijn
niet alleen gericht op de toplaag van
de huid, maar ook op de onderlagen.

Hierdoor wordt de huid steviger
en heb je een betere basis tegen
invloeden van buitenaf. Mijn salon is
aangesloten bij de brancheorganisatie
voor schoonheidsverzorging ANBOS,
die staat voor professionaliteit,
kwaliteit en vakkennis. Mijn interesse
in de huid is altijd groot geweest.
Dat komt omdat ik zelf altijd een
moeilijke huid heb gehad.” Jongerius
is een perfectionist. Dat hoor je aan
haar taalvaardigheid. Maar dat zie
je ook terug in haar nieuwe salon,
die ingericht is met de modernste
apparatuur. “Perfectionist zijn heeft
voor- en nadelen. In mijn beroep is
het absoluut een voordeel.
Jongerius pakt de zaak professioneel aan. Ze heeft een eigen logo en
een uitgebreide website. Op de begane grond, in huis, heeft Jongerius
een ruimte ingericht voor de
behandelingen. Voor het betalingsgemak is haar salon voorzien van een
pinapparaat. Op zaterdag 31 oktober
presenteert Caroline Jongerius haar
salon Skin Essentials aan het grote
publiek. Op die dag is er open huis op
Ringoven 2 in Tienray, van 16.00 uur
tot 20.00 uur.

Starters
in de regio
Bedrijf
Kopjes & Zo
Eigenaar Miranda Fahner en
Johan Korstjaans
Adres
van Blitterswijckstraat
te Horst
Telefoon 06 19 64 41 56
E-mail
info@kopjesenzo.nl
Website www.kopjesenzo.nl
Sector
Detailhandel
Start
juli 2009

”De borden
lachen je toe
tijdens de lunch”
Activiteiten
Verkoop van leuke kopjes en
schoteltjes en ‘feel goodservies’.
Servies van Rosanna en PPD
voeren de hoofdtoon. De
bedrijfsnaam is Kopjes & Zo. & Zo
staat voor onder andere theedoeken, handdoeken, theebenodigdheden, schalen, potten en
pannen. De verkoop van de
producten verloopt via een
webwinkel.
Doelgroep
Iedereen die graag een mooi
en apart servies wil hebben.
Mensen die een leuk cadeau
zoeken voor iemand anders of
voor zichzelf.
Onderscheidend vermogen
Het servies van Kopjes & Zo is
niet overal te koop, heeft leuke
details en is van hoogwaardig
porselein. Net even anders en
verpakt in een mooie geschenkverpakking. De producten zijn
vanuit je luie stoel gemakkelijk
te bestellen. Je kunt het laten
bezorgen op elk adres in
Nederland. De producten laten je
extra genieten van je kop koffie.
De bordjes lachen je toe tijdens
de lunch. Dit geeft, in het drukke
leven dat veel mensen leiden,
even een moment van rust.

OTC
ma 9 nov
20.00 u
‘t Gasthoes
www.OndernemenTijdensCrisis.nl

interieur
verzorging
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl
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Blijspel Setovera
In de komende maand brengt Setovera een blijspel op het toneel.
Het is ook inderdaad een blijspel. Geen wat is de moraal van dit
verhaal?, maar pretentieloze humor? Of misschien is het toch zo dat we
ons toch nog veel laten leiden door wat moeder altijd zei? Het blijspel
althans draait hier om.

Theo Keijsers
brengt cd uit
Zondag 1 november brengt Theo
Keijsers uit Horst een nieuwe cd uit
onder de naam ‘Harmonikafreude’.
De presentatie zal plaatsvinden bij
De Lange in Horst. Aanvang 14.00
uur en de toegang is gratis.

Een bont gezelschap vakantiegasten strijkt neer in een bungalowpark aan de Costa Brava. Het
gaat om een rijke Amerikaanse
vrouw, een stramme Duitser, enkele
Engelsen en Nederlandse families.
Ze ontmoeten elkaar daar. Een
mevrouw die het hoog in de bol
heeft, een meneer die alleen maar
aan toneel denkt, verliefde jongelui
en een zeer wereldvreemde psycholoog bevolken het vakantiepark.
Manuel, de Spaanse kelner, probeert
het iedereen naar de zin te maken,
de dames op de eerste plaats.
Dan verdwijnt er een kostbaar
sieraad. Grote paniek! Er zijn veel
verdachten. Dora blijft rustig en

Michael W. King Trio en
Texas Blues in Cambrinus
Zondag 1 november om 16.00 uur komt Engelsman Michael Weston King
naar Horst voor een optreden op het podium van Cambrinus. Donderdag
5 november om 20.30 uur is het de beurt aan Tony Vega, een rijzende
bluesster uit Texas, USA.

voorziet alle gebeurtenissen van
commentaar. Ze beschikt over veel
levenswijsheden. Deze werden ook
al door haar moeder verkondigd.
Daarnaast helpt oma mee met het
oplossen van de misdaad. Ze doet
dat samen met de meneer die terugdenkt aan de toneelstukken die
hij vroeger speelde.
Wilt u weten hoe het verder
afloopt? De uitvoeringsdata zijn 7,
8, 11, 14 en 15 november. Aanvang
is steeds om 20.00 uur in gemeenschaphuis De Wingerd. Er zijn nog
kaarten à 8,50 euro beschikbaar bij
Lico Fashion. Telefonisch bestellen
kan via 077 467 24 52 of zie
www.Setovera.nl.

Michael W. King te zien in Cambrinus
Zo’n 25 jaar geleden speelde Theo
Keijsers de eerste voorzichtige muzieknoten op een steirische harmonika.
Na talloze muzieklessen bij harmonikaleraar Franz Janavek maakte Theo zich
de harmonika eigen. Hij werd zelf harmonikaleraar en bracht zelfs een eigen
solo-cd genaamd ‘Lustige Harmonika’.
Na dit soloproject richtte Theo de
Oberkrainergroep ‘Die Kaiser Buam’
op. Hij is nog steeds actief bij deze
groep. Het werd 14 jaar na zijn eerste
solo-cd toch weer tijd voor een nieuwe
cd, genaamd ‘Harmonikafreude’. Er is
voor de cd-presentatie een gevarieerd
programma samengesteld met medewerking van Jo Lahoye, het trio Da Ma
Zoeë en de groep waar Theo deel van
uitmaakt: Die Kaiser Buam. De presentatie is in handen van Rob Zanders.

De liedjes van Michael W. King zijn
soms ontroerend, vrolijk en bovenal
persoonlijk. Ze leveren de zanger vergelijkingen op met grootheden als Phil
Ochs, Tim Hardin en Townes van Zandt.
Gedurende zijn tour door Nederland
wordt King tijdens vier concerten begeleid door Alan Cook en Rob van Duren.
Alan Cook is een begenadigd muzikant
op pedalsteel-gitaar, mandoline, banjo
en dobro. Hij speelde eerder met Chris
Hillman (Byrds), Jackie Leven en The
Charlatans.
Michael W. King laat zich inspireren
door diverse genres en muzikanten en
vertaalt dit in een rijk gevarieerde, intieme en soms bittere persoonlijke stijl.
Michael W. King begon te spelen op zijn
zestiende. Na zijn eerste singles toerde

hij medio jaren tachtig met zijn eerste
band vier jaar door Europa en gaf hij
meer dan 250 shows. Zo’n acht jaar
geleden formeerde Michael W. King de
nieuwe band The Good Sons, die werd
gezien als het Europese antwoord op de
nieuwe Amerikaanse muziek van bands
als Uncle Tupelo en The Jayhawks.
Tony Vega met zijn band laat zich
nog het best omschrijven als een mix
van de Fabulous Thunderbirds en Stevie
Ray Vaughan, een bluesband met
de zekere ‘real Texas twang’. Texas
style met een beetje funk. Hij gooit
hoge ogen in Texas en Europa als een
’hot’ band. Tony Vega wordt op zijn
Nederlandse tour begeleid door Anne
Maarten van Heuvelen (bas) en Theo
Thumper (drums).

Euroveen B.V. is een vooraanstaande producent van potgronden, teeltsubstraten en champignon-afdekaarde. Om een optimale
kwaliteit van onze producten te kunnen garanderen beschikken wij over de modernste productiefaciliteiten, een eigen laboratorium, een eigen wagenpark en een team van gemotiveerde medewerkers met ruime kennis en ervaring in de tuinbouw.
Jarenlange ervaring, moderne
productiefaciliteiten en drang
naar perfectionisme zorgen
ervoor dat BVB Substrates
voorop loopt in het vak.
Een betrouwbare partner
met specialisaties in uiteenlopende markten zoals
professionele glastuinbouw,
natuurlijk en stedelijk groen,
hobbysector, champignon
en fruitteelt.
Bij BVB Substrates wordt
alleen het beste substraat
geproduceerd. Geleverd
volgens afspraak op de juiste
plaats en tijd.
Dat is wat wij noemen een
succesvolle basis voor groei.

www.bvb-substrates.nl

Wegens uitbreiding van onze activiteiten in zowel binnen- als buitenland zijn wij per direct op zoek naar enthousiaste, flexibele mensen voor
de functies van:

Procesoperator /
Verpakkingslijnen

In deze functie verricht je zelfstandig productiewerkzaamheden
van het opstarten, af- & bijstellen en bedienen van de automatische
verpakkingsmachines van onze producten. Je bent vaardig met
geautomatiseerde systemen, je kan zelfstandig werken, beschikt over
een flexibele instelling en je hebt bij voorkeur een Vapro-A opleiding
gevolgd.

Shovelmachinist

In deze functie verricht je in een team van menglijnen operators
en shovelmachinisten allerlei productiewerkzaamheden zoals het
bevoorraden van onze geautomatiseerde menglijnen, het opslaan van
onze grondstoffen en maken van halffabricaten. Je hebt een flexibele
instelling en ervaring met een laadschop, bent kwaliteitsbewust, kan
met een PC omgaan en hebt affiniteit met machines.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

At the Foundation of Growth

Chauffeur

In deze functie lever je onze producten af bij onze afnemers in de
regio Zuid oost Nederland en het Duitse grensgebied.

Oproep chauffeurs of ZZP ers

Wij zijn op zoek naar chauffeurs die op oproepbasis of die als zelfstandige ondernemer inzetbaar zijn als chauffeur op onze vrachtwagens. In deze functie lever je onze producten af bij onze afnemers in
Nederland, België en Duitsland.
Graag ontvangen wij een korte sollicitatiebrief met een overzicht van
je opleiding(en) en je werkervaring binnen 2 weken. Je sollicitatie kun
je richten aan de heer A. van der Meer. Voor meer informatie kun je
ook bellen: (077) 366 93 93.
BVB Substrates | Euroveen B.V., Postbus 8551, 5970 AB Grubbenvorst.
Email: vacature@bvb-substrates.nl. Website: www.bvb-substrates.nl
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`Zaerums Fookhook Sevenum Toneel:
plat`
ook door jongeren?
komt uit
In oktober 2010 presenteert
de Heemkundevereniging
Sevenum een boek over het
Sevenums dialect. Als je al
vijftien jaar met het boek bezig
bent, maakt een jaartje later
niet zoveel uit, zou je zeggen.
Dankzij een bijdrage uit het
Maashorstfonds komt er echter
schot in. Ook de erfenis van een
plaatselijke politieke partij
draagt hieraan bij. Voldoende
reden om eens verder te kijken.
Mien Wijnhoven is al vijftien
jaar, vanaf het begin, bezig met
het Sevenums woordenboek.
`Zaerums plat` gaat het heten, met
een welluidende ondertitel: `zoeë
zâg me det in Zaerum`.

”Alles moet kloppen,
er zijn verschillen
in dialect tussen
Sevenum, Kronenberg
en Evertsoord”
Het wordt een omvangrijk
boekwerk. In totaal gaat het rond
de 600 bladzijden omvatten, met
zo`n 5 à 6 duizend woorden. Ook
zal er veel aandacht zijn voor
spreekwoorden en gezegden.
”Alles moet kloppen, er zijn
verschillen in dialect tussen
Sevenum, Kronenberg en
Evertsoord. In Kronenberg zijn nog
de mooiste uitdrukkingen in
gebruik. Dit komt doordat er niet
zoveel verloop van inwoners is
geweest”, merkt Mien op. Het
boek gaat over het taalgebruik
tussen 1850 en 1950. Bijvoorbeeld
wat er tegen een (haar)kam
gezegd wordt. Dit kan op vier
verschillende manieren. ”Kaam,
kaem, keim en kamp”, spelt Mien.
Deze zijn nog alle vier in gebruik,
vooral bij de oudere inwoners. Van
oorsprong is Sevenum een overwegend agrarische gemeenschap.
Het dialect bevat dan ook veel
agrarische woorden en uitdrukkingen. Door de grote veranderingen
is het boerentaalgebruik voor een
groot deel verdwenen. Dit zal nog
verder doorgaan. Reden temeer
voor de werkgroep van de
heemkundevereniging om zoveel
mogelijk van het oude dialect vast
te leggen. Daarmee is het bewaard
voor nieuwe generaties en een
onderdeel van het cultureel
erfgoed. ”Ook het dialect is een
levende taal en dus steeds in
beweging”, aldus Hay Hegger,
voorzitter van Heemkundevereniging Sevenum. Hij heeft er
het volste vertrouwen in dat het
boek ook daadwerkelijk volgend
jaar uitkomt. Er loopt nog een
aanvraag bij het Prins Bernhardfonds. De PKS houdt op als
politieke groepering en maakt
haar eindsaldo over aan de
heemkundevereniging. Samen met
de ondersteuning uit het
Maashorstfonds komt de begroting
van dit langlopende project rond.

In de pauze worden koffie, chocolademelk en grote glazen bier
gedronken. Het publiek is van middelbare leeftijd. Je ziet weinig
gemillimeterd haar. Hier en daar hoor je mensen Duits praten. In de
Fookhook in Sevenum waren afgelopen zondag zo`n tachtig liefhebbers van
folkmuziek aanwezig. Lekker op het einde van de zondagmiddag
wegdromen door onder andere naar briljant vertolkte nummers van Dick
Caughan te luisteren.

Saranne in actie
Dick Caughan is een invloedrijke
Schotse folkmuzikant. Zijn teksten hebben vooral betrekking op de sociale
geschiedenis van Schotland. Eigenlijk
is hij protestzanger. Hij zingt over de
zinloosheid van oorlog. Zijn opa kwam
om door mosterdgas in de Eerste
Wereldoorlog. Hij spot met bankiers en
politici en neemt het op voor gelijkheid en rechtvaardigheid. Vooral zijn
instrumentale nummers maakten
indruk op het publiek.
Rond zijn optreden trad Saranne
Schümers op. Saranne is oorspronkelijk afkomstig uit Tienray. Ze bracht
in 2008 een cd met een aantal eigen

nummers uit. Ze vertolkt vooral haar
gevoel als ze op het podium staat.
In `What happened?!` zingt ze over
dingen die je overkomen zonder dat
je daar invloed op hebt. Saranne
componeert en zingt sinds haar zestiende jaar. In haar muziek beschrijft
ze wat er om haar heen gebeurt.
Door haar liefde voor poëzie en taal
ging ze Nederlands studeren. Ze zingt
voornamelijk in het Engels, daar kan
ze meer in kwijt. Haar optreden naast
een grootheid als Dick Caughan werd
erg gewaardeerd.
Zie ook: www.fookhook.nl en
www.myspace.com/sarannes

Het amateurtoneel is in. Zo hebben Setovera uit Sevenum en De Vrije
Spelers uit America binnenkort hun jaarlijkse uitvoeringen. In America
wordt ook een aantal jongeren klaargestoomd voor het werk op de
bühne. Dit wordt systematisch opgebouwd. Er is immers veel nodig om
frank en vrij de rol van een ander te spelen. Simone Trustfull is hun
coach en trainer.
Een inspiratiebron van Simone
is het lied `Greatest Love of All` van
Whitney Houston. De jeugd is de
toekomst, volwassenen moeten
ze een stukje trots meegeven. Ook
moeten jongeren een levensdoel
hebben. Door haar werk probeert
ze dit op jongeren over te dragen.
Zo ook in America. Er is een vijftal
jongeren aanwezig. Ze hebben
in totaal 20 lessen, om de twee
weken. De opdracht voor afgelopen
vrijdagavond was het instuderen
van een kleine rol. Zo werden onder
andere een clown, Assepoester en
Sneeuwwitje uitgebeeld. Daarna
wordt door de anderen een spervuur
aan vragen gesteld. De acteur in spe
moet zijn rol dus volhouden en flink
kunnen improviseren.
Kris, Loek, Bas, Jolie en Moniek
zijn erg enthousiast. ”Helemaal loskomen, je laten gaan, dat maakt het
leuk.” Ze zijn rond de zeventien en
volgen onderwijs aan het Dendron,

Gilde Opleidingen en Avans in Den
Bosch. Er is veel inspraak in de lessen. Zo is nu afgesproken dat de volgende keer het thema `brainstormen`
op het programma zal staan.

”Helemaal loskomen,
je laten gaan,
dat maakt het leuk”
Mogelijk staat er aan het einde
van de reeks lessen een eigen kleine
uitvoering op het programma. Wel
is zeker dat een aantal uiteindelijk
zal instromen bij De Vrije Spelers.
Iedere vereniging heeft uiteindelijk
vernieuwing nodig. Gezien de motivatie waarmee gewerkt word, zal dat
geen probleem zijn. De volgende les
- de vijfde - is echter pas over drie
weken. Over twee weken is het hele
dorp betrokken bij het slotconcert
van Rowwen Hèze. Dan is iedereen
zichzelf.

De jeugd van de vrije spelers

Bij aankoop van
3 producten

4E GRATIS

A ctie t /m 31-12-2009

Kerk straat 20a , 5961 GD Horst

Tel. (077) 398 72 50
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gemeente

Cliëntenraad
Horst aan de
Maas en
Meerlo-Wanssum
De Cliëntenraad belegt een
openbare vergadering op
donderdag 5 november 2009 in
het gemeentehuis in Horst.
Lokaal C026. Ingang fractievleugel (achterom zijde). De aanvang
is : 19.00 uur.
Agenda:
1 Opening en eventuele
mededelingen
2 Bespreken verslag van de vergadering van 3 september 2009.
3 Behandelen afsprakenlijst.
4 Bespreken in- en uitgaande post.
5 Korte evaluatie thema-avond
’Omdat het om mensen gaat’.
6 Formuleren advies ’werkplein
Venray’.
7 Bespreken schriftelijke reactie
naar gemeente t.a.v. WWZ in
woonvisie.
8 Evaluatie van het overleg met de
wethouders.
9 Voortgang opzet per 1-1-2010
van de cliëntenparticipatie.
10 Rondvraag en sluiting.
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Sevenum

Startsein bouwplannen wonen,
welzijn en zorg in Sevenum
Maandagmorgen 26 oktober om
9.15 uur is symbolisch het startsein
gegeven voor het nieuwbouwproject
Sevenheym en c.c. de Wingerd.
Mevrouw Van de Riet (bewoonster
Sevenheym) en voorzitter van de KBO,
de heer Thijssen, onthulden officieel
het bouwbord in het bijzijn van de
directie van de drie projectpartners, nl.
Hassan Naja (directeur Wonen Horst),
Freek Selen (wethouder Gemeente
Sevenum) en Sjaak Aveskamp

(directeur Regio Horst-Venray van De
Zorggroep).
Onder het motto Sevenum
verandert, verbouwt, verbetert,
vooruit! realiseert De Zorggroep samen
met Wonen Horst en de gemeente
Sevenum een wonen, welzijn- en
zorgconcept dat aanvullend en
vernieuwend is voor de gemeente
Sevenum. De drie projectpartners
geven de Sevenumse gemeenschap
hiermee een kwaliteitsimpuls.

De bevolking in Limburg vergrijst.
Daar krijgt ook de gemeente Sevenum
mee te maken. De behoefte aan
geschikte woningen om zolang
mogelijk zelfstandig te kunnen blijven
wonen neemt toe. Daarnaast is er
op dit moment geen voorziening in
Sevenum voor intensieve zorg voor
dementerenden.
De Zorggroep bouwt daarom
in 2010 vier groepswoningen voor
mensen met dementie, op het terrein

De vergaderruimte is bereikbaar voor mensen met een functie
beperking. Een invalidentoilet is
beschikbaar, bezoekers die hierop
aan gewezen zijn, worden verzocht
dit voor de vergaderdatum kenbaar
te maken. Tel. 077-3982334. Ook
voor informatie betreffende deze
vergadering kan men terecht bij de
secretaris. Het mailadres is: info@
clientenraadhorstmeerlowanssum.nl
Website: www.clientenraadhorstmeerlowanssum.nl

tussen het verzorginghuis Sevenheym
en wooncomplex ‘t Valdere. Bovenop
deze groepswoningen realiseert
Wonen Horst twaalf appartementen.
De partners van bewoners uit de
groepswoningen krijgen voorrang
op het wonen in de bovengelegen
appartementen.
Ten slotte maakt de gemeente
Sevenum werk van de verbouw en
nieuwbouw van het cultureel centrum
De Wingerd, waarbij de KBO een eigen
ruimte krijgt. Daarnaast wordt De
Wingerd flink uitgebreid. Dit onderdeel
van het project is in 2011 gereed.
Afgelopen september is de
aannemer gestart met de eerste
werkzaamheden in het kader van
het project, nl. de verbouwing van
verzorgingshuis Sevenheym. De
groepswoningen worden gebouwd
op het terrein tussen ’t Valdere en
het verzorgingshuis Sevenheym.
De verbouwing van Sevenheym is
noodzakelijk om die groepswoningen
te kunnen bouwen. Het verzorgingshuis
en het nieuwe pand zullen met elkaar
verbonden worden zodat er makkelijk
gebruik kan worden gemaakt van de
faciliteiten van het verzorgingshuis.
Bij de verbouwing wordt meteen een
aantal andere zaken opgepakt, zoals de
uitbreiding van het huidige restaurant.
Het nieuwe Sevenheym is eind dit jaar
helemaal uitgerust volgens de laatste
inzichten op het gebied van wonen,
welzijn en zorg. Zo zal er een nieuwe
winkel te vinden zijn, en vernieuwde
fitnessruimte, nieuwe ruimten voor
groeps- en dagverzorging, etc.

Bevolkingsonderzoek
Opening Horsterweg
borstkanker van start in Horst
Begin november 2009 tot eind
december 2009 kunnen vrouwen uit
Horst, in de leeftijd van 50 tot en
met 75 jaar (geboortejaren 1934 tot
en met 1959), deelnemen aan het
bevolkingsonderzoek borstkanker.
Daar worden uitgenodigd, vrouwen
met de postcode 5961 t/m 5964,
5966, 5766.
Alle vrouwen die voor het onderzoek in aanmerking komen krijgen
persoonlijk een uitnodiging met een
datum en tijd voor het onderzoek,
thuisgestuurd. Zij worden op volgorde
van postcode uitgenodigd waardoor
ze desgewenst kunnen afspreken om
samen te reizen.
Vrouwen die de vorige twee keer
wel zijn uitgenodigd, maar niet hebben deelgenomen aan het onderzoek,
krijgen een uitnodiging waarin geen
datum en tijd voor het onderzoek
staan. In hun brief staat dat zij zelf
een afspraak kunnen maken via het
Informatiepunt bevolkingsonderzoek
Borstkanker (077 396 90 27).
Het onderzoek vindt plaats in
een speciaal hiervoor ontwikkelde
verplaatsbare onderzoekseenheid,
die in deze periodes op de volgende
locatie staat:

Parkeerterrein achter verpleeghuis de
Elzenhorst, Dr. v.d. Meerendonkstraat ,
5961 HZ Horst
Doelgroep
Het bevolkingsonderzoek borstkanker is bedoeld voor vrouwen van 50
tot en met 75 jaar. Afhankelijk van de
route van het onderzoekscentrum ontvangen zij de eerste uitnodiging in het
jaar dat ze 50, 51 of 52 worden. In het
jaar dat een vrouw 76 wordt, ontvangt
zij geen uitnodiging meer.
Opkomst twee jaar geleden
Tijdens de vorige ronde, twee
jaar geleden, was de opkomst in de
gemeente Horst 88.58 %. Dit betekent
dat 2475 vrouwen van 50 tot en met
75 jaar hebben deelgenomen aan het
onderzoek. Hiervan zijn 41 doorverwezen voor nader onderzoek.
Vroege opsporing
Het onderzoek heeft als doel
borstkanker in een zo vroeg mogelijk
stadium op te sporen. Borstkanker is
in Nederland de meest voorkomende
vorm van kanker bij vrouwen. Jaarlijks
wordt bij ruim 11.000 vrouwen borstkanker vastgesteld. Daarvan geneest
zo’n 60%. Als borstkanker in een vroeg
stadium wordt ontdekt, is de kans
op genezing groter. Bovendien is dan

vaker een borstsparende behandeling
mogelijk. Daarom vindt het onderzoek
één keer per twee jaar plaats. Zo
kunnen de meeste afwijkingen tijdig
worden ontdekt. Het onderzoek blijft
echter een momentopname en kan
geen absolute garantie bieden.
Het onderzoek
Tijdens het onderzoek maken
vrouwelijke laboranten röntgenfoto’s
van de borsten. Bij een vrouw die
voor het eerst deelneemt worden vier
foto’s gemaakt; bij de meeste andere
vrouwen zijn twee foto’s voldoende.
Het maken van de foto’s duurt een
paar minuten. Het totale onderzoek,
inclusief aan- en uitkleden, neemt
ongeveer twintig minuten in beslag.
Binnen 14 dagen na het onderzoek
krijgt elke deelneemster de uitslag
thuisgestuurd.
Meer informatie
Voor vragen over het bevolkingsonderzoek borstkanker of voor het verzetten van de afspraak kunt u terecht
bij het Informatiepunt bevolkingsonderzoek zuid. Het telefoonnummer
is 077 396 90 27, van maandag t/m
vrijdag tussen 09.00-12.00 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl
en www.borstfoto.nl.

Na 6 weken werk in uitvoering
is de reconstructie van de
Horsterweg voltooid. Op dinsdag
27 oktober is de weg weer
opengesteld voor alle verkeer.

In het in 2007 door de gemeenteraad vastgestelde gemeentelijk
verkeers- en vervoerplan (GVVP)
konden inwoners van de gemeente
Sevenum aangeven welke locaties
binnen de gemeente als onveilig te
boek stonden en aangepakt diende te
worden. De Horsterweg was daarbij
een veel genoemde onveilige locatie.
De gemeente heeft vervolgens besloten deze weg te reconstrueren.
Met de reconstructie wordt de verkeersveiligheid voor de (brom)fietsers
aanzienlijk verbeterd, door de aanleg
van vrijliggende fietspaden. Ook zijn

de aanwezige bushaltes verplaatst en
buiten de rijbaan gerealiseerd zodat
de bussen niet langer op de rijbaan
hoeven te stoppen om reizigers in
en uit te laten stappen. Deze haltes
zijn hierbij tegelijkertijd toegankelijk
gemaakt voor mindervaliden. Met de
bovengenoemde maatregelen wordt
de doorstroming van het auto- en
vrachtverkeer aanzienlijk bevorderd.
De werkzaamheden hebben helaas de nodige overlast met zich mee
gebracht. De aannemer, de politie
en de gemeente hebben – mede op
verzoek van omwonenden en ondernemers – geprobeerd deze overlast
tot een minimum te beperken, door
diverse maatregelen te nemen.
Wij danken u en alle weggebruikers voor uw medewerking en
begrip daarbij.

gemeente 13
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Pasjes voor
verkeersregelaars
Op 1 maart 2009 is de
Regeling Verkeersregelaars
gewijzigd. Dit is de regeling die
gaat over het regelen van het
verkeer op de openbare weg.
Een onderdeel daarvan is het
regelen van verkeer bij evenementen door niet professionele
verkeersregelaars. Meestal zijn dit
leden van een vereniging of
vrijwilligers. Het is nog steeds zo
dat men melding moet doen van
het evenement en/of een
vergunning moet hebben. De
verkeersregelaars moeten dan ook
aangesteld worden. Deze mensen
hebben ook een instructie gevolgd
die wordt gegeven door een
politie functionaris. In de nieuwe
regeling is de mogelijkheid
opgenomen de verkeersregelaar
aan te stellen voor de periode van
een jaar. Hiervoor moet de
verkeersregelaar dan ook een
pasje krijgen. Door omstandigheden heeft het even geduurd
maar de pasjes worden nu
gemaakt en verstuurd en
misschien zijn ze al ontvangen.
De wetgever heeft bepaald dat op
dit pasje een pasfoto moet komen.
De gemeente heeft een brief
verstuurd naar alle deelnemers
aan de instructie verkeersregelaars, met een antwoordstrookje
met het verzoek een pasfoto naar
de gemeente terug te sturen.
Er is een aantal mensen dat dit
verzoek nog moeten krijgen, met
name uit Sevenum. Van veel
mensen hebben wij echter geen
pasfoto terug ontvangen. Via deze
weg willen wij hen nogmaals
informeren dat wij in dat geval
geen pasje af kunnen geven.
Zonder pasfoto voldoet het pasje
namelijk niet aan de wet. U kunt
de pasfoto alsnog sturen naar de
Gemeente Horst aan de Maas,
afdeling Realisatie en Beheer t.a.v.
Anja Wellen. Let er dan wel op dat
u duidelijk uw naam, adres en
geboortedatum op de achterzijde
vermeld of op een bijgesloten
briefje. Eventuele vragen kunt u
verder stellen aan Anja Wellen,
telefoon 077 477 95 22 of e-mail
anjawellen@horst.nl

Sevenum

Koninklijke onderscheidingen
Frans Hermkens, Peet Lucassen, Ger Minten, Peet Siebers, Hans Sillekens en Hugo Wijnhoven zijn vrijdagavond
23 oktober onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Het zestal is al meer dan twintig
jaar vrijwilliger bij de brandweer
van Sevenum. Ze doen actief aan
rampenbestrijding met gevaar voor

eigen leven. De onderscheiding is
bedoeld voor hun moed en inzet
tijdens branden en ongevallen
in Sevenum. De zes Sevenumse

brandweerlieden kregen hun onderscheiding tijdens de afscheidsavond
van het college van burgemeester en
wethouders van de brandweer.

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

Horst

Uitnodiging informatieavond
woningbouw Weltersweide/Schoolstraat
Aan de Westsingel op de hoek
van de Weltersweide en de
Schoolstraat gaat de gemeente
Horst aan de Maas samen met
Wonen Horst enkele woningen
ontwikkelen.
Het betreft hier de bouw van 6
levensloopbestendige senioren/patio-

woningen en 4 starterswoningen.
In november 2008 hebben wij enkele varianten voor de invulling van dit
gebied gepresenteerd. De opmerkingen en reacties hebben we zorgvuldig
verwerkt en waar mogelijk meegenomen in het plan. Momenteel naderen
wij het einde van de planvorming en
krijgt de invulling van het plangebied

steeds meer vorm.
Wij nodigen u hierbij uit om op
donderdagavond 5 november aanstaande naar onze informatieavond te
komen, waarin wij u een toelichting
willen geven op deze plannen.
De avond vindt plaats in de raadszaal van ons gemeentehuis en begint
om 19.00 uur.

BMV Kronenberg
Dinsdag 20 oktober werden in een drukbezochte Torrekoel de plannen gepresenteerd van de Brede
Maatschappelijke Voorziening Kronenberg.

Afd. Burgerzaken voor het
aanvragen van een
reisdocument
Woensdagmiddag
13.30 – 16.15 uur
uitsluitend op afspraak
hiervoor een afspraak maken
via het callcenter
(Telefoon: 077 477 97 77) of via
www.horstaandemaas.nl

Meerlo-Wanssum
Bezoekadres
Beatrixstraat 2
5864 AH Meerlo
Postadres
Postbus 1400
5864 ZG Meerlo
Telefoon
0478 69 92 22
E-mail
info@meerlo-wanssum.nl
Openingstijden
maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.00 uur
donderdag van 17.00 - 19.00
uur (afdeling Bevolking zonder
afspraak, andere afdelingen op
afspraak).
Wilt u op een ander tijdstip
langskomen? Maak dan eerst
een afspraak.

Sevenum
Bezoekadres
Raadhuisplein 1
5975 BK Sevenum

Horst

Gemeentehuis
op 5 november
vanaf 13.30 uur
gesloten
In verband met een personeelsbijeenkomst inzake de herindeling is
het gemeentehuis op 5 november a.s.
vanaf 13.30 uur gesloten.
Ook gemeentewerken is dan
gesloten. Alléén voor dringende zaken
ten aanzien van de afdeling gemeentewerken kunt u contact opnemen via
storingsnummer 06 - 65 07 18 78.

Gemeenteinformatie

Postadres
Postbus 6812
5975 ZG Sevenum

Aan de hand van tekeningen
liet architect Van Herpt zien wat
de plannen zijn voor de nieuwe
huisvesting van basisschool De
Kroevert en de sportzaal en

daarnaast de verbouwing van het
gemeenschapshuis.
Hieronder ziet u één van de
tekeningen. Links van het gebouw
komt de basisschool en helemaal

rechts de sportzaal.
De komende periode wordt u
op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen omtrent de BMV
Kronenberg.

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

Telefoon
077 467 75 55
E-mail
gemeente@sevenum.nl
Openingstijden
maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.00 uur
Extra
Bevolking & Burgerlijke Stand
dinsdagmiddag
16.00 - 19.00 uur
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Bewoners zorgcentra krijgen
muzikale serenade
Bewoners van zorgcentra in Horst aan de Maas wordt door het CDA een
paar uurtjes muzikale ontspanning aangeboden. Alles werd geregeld in
overleg met de activiteitenbegeleiders van verzorgingshuis Berkele Heem
te Horst en verzorgingshuis Sevenheijm te Sevenum. Troubadour Math
Craenmehr brengt een muzikaal programma ten gehore met liedjes uit de
oude doos, meezingers en luisterliedjes. De activiteiten vinden plaats op
4 en 12 november.
Deze activiteiten staan
allemaal in het teken van het
vrijwilligerswerk. Dit is een van de
speerpunten van de partij. Het CDA
geeft daarbij aan dat zij deze vorm
van vrijwilligerswerk structureel
in haar activiteitenprogramma zal
opnemen. Het muzikaal programma
vindt eerst in Horst plaats. Dit is op
woensdag 4 november van 19.00 tot
20.00 uur in activiteitencentrum De
Toeter voor de bewoners van Berkele
Heem. Donderdag 12 november zijn

de bewoners van verzorgingshuis
Sevenheim aan de beurt. Het
optreden zal van 15.00 tot 16.30 uur
in het restaurant van Sevenheijm
plaatsvinden. Tijdens deze activiteiten
zullen kandidaatleden voor de
gemeenteraad hand- en spandiensten
verrichten. Bij succes zal dit een
jaarlijkse happening worden.
Voor vragen kan men terecht bij
Annemie Craenmehr-Hesen.
Telefoon 06 46 37 69 87.
Troubadour Math Craenmehr zorgt voor ontspanning bij bewoners zorgcentra

Leon Litjens, lijst 1 nr. 1
‘DOEN wat we BELOVEN’. Daar gaat het om! Als CDA hebben we de beloftes waargemaakt. In de
nieuwe periode willen we dit graag weer doen voor U. Het gaat om stabiliteit, gedrevenheid,
vertrouwen en aanspreekbaar zijn. Zeker nu. Kies daarom voor het CDA!

Petra Leijssen-Versteegen, lijst 1, nr. 5
Enthousiast aan de slag! Mijn aandacht gaat vooral uit naar het kind en het gezin. Goede
scholen en kinderopvang. Goede, passende ontwikkelingsmogelijkheden voor alle kinderen van
elke leeftijd op het gebied van onderwijs, sport, muziek en creativiteit. Kijken waar mensen
eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen. Maar ook goede voorzieningen voor mensen die
meer steun van de overheid nodig hebben. Samen van onze nieuwe gemeente een plek maken
waar iedereen zich thuis voelt!

Annemie Craenmehr-Hesen, lijst 1 nr. 12
“Ik wil me inzetten voor het verenigingsleven en het
vrijwilligerswerk. De pijlers van onze samenleving.
Ik wil me ook actief inzetten voor de ondernemers.
De nadruk daarbij ligt op het ontwikkelen van een
goed ondernemersklimaat. Minder regels staat
daarbij centraal. Beide aspecten zullen direct effect
hebben op het werk-, woon-, en leefklimaat in onze
gemeente”.

Vakantie

van 13 t/m 28 november
i.v.m. vakantie krijgt u
van 1 t/m 12 november

20% korting
op het gehele assortiment
(m.u.v. friet, fricandellen en vleeskroketten)

www.huubkes.nl

Elke week nieuwe aanbiedingen!

Toe aan een
nieuwe hobby?
MUZIEKLESSEN VOOR:
l Mandoline
l Mandola
l Gitaar
De lessen worden gegeven
in Lottum, instrumenten zijn
beschikbaar.
Voor informatie bel 06-13233500.

D66 voor
leefbaar en groen
Door deelname aan de verkiezingen van 18 november kan D66 weer in
de raad terugkeren. Ze probeert de stem van de kiezer te winnen door uit te
gaan van een aantal heldere standpunten. Hoofdpunten van D66 zijn: het
herwinnen van het vertrouwen van de burger, het tegengaan van verrommeling van het landschap, het gebruik maken van alternatieve energiebronnen, het bevorderen van de verkeersveiligheid en het verbeteren van
de dienstverlening door de gemeente.
De politiek moet het vertrouwen
van de burger herwinnen. De beide
laatste verkiezingen maakten volgens
D66 duidelijk dat de kiezer het vertrouwen in de oude politieke partijen kwijt
is. D66 wil dat vertrouwen herstellen
door maximale openheid en door echt
rekening te houden met de mening
van de burgers. Openheid begint met
het geven van duidelijke informatie.
Voor de burgers moet duidelijk zijn
dat groen ook echt groen is en geen
speeltuin.

”De nieuwe
gemeente moet een
landelijke, groene
gemeente blijven”
Tevens wil D66 dat de verrommeling van het landschap stopt.
De nieuwe gemeente moet een
landelijke, groene gemeente blijven.
Plannen die qua besluitvorming zijn
afgerond zal D66 niet opnieuw ter
discussie stellen. Wel wil D66 meepraten over vestigingsvoorwaarden.
Zo past volgens D66 het Nieuw
Gemengd Bedrijf niet binnen de
vestigingsvoorwaarden van het
Landbouwontwikkelingsgebied aan
de Witveldweg. Ook het economisch
beleid dient aangepast te worden.
Aanvragen voor vestiging moeten
leiden tot toename van geschoolde
arbeid. Hierdoor vermindert de uitstroom aan goedopgeleide jongeren.
De nieuwe gemeente zou koploper
moeten zijn in het gebruik van alternatieve energie. Ze moet hierbij het
voorbeeld geven door haar eigen gebouwen te voorzien van zonnecellen.

Tevens dient de gemeente het gebruik
van zonnecellen in de gemeente te stimuleren. Windturbines passen volgens
D66 niet bij het landelijke karakter van
de gemeente.
Verkeersveiligheid moet verder bevorderd worden, vooral voor de zwakkere verkeersdeelnemers en vooral
in de wijken. Op diverse plaatsen in
de gemeente is de verkeersveiligheid
voor fietsers, voetgangers, ouderen en
rolstoelgebruikers onvoldoende. D66
wil dat dit geïnventariseerd wordt en
dat er vervolgens verbeterplannen
worden gemaakt en uitgevoerd.
Ook de dienstverlening van de
gemeente heeft de nodige aandacht
in het programma. Over het algemeen
is de burger tevreden. Niet tevreden
is men over de openingstijden van het
gemeentehuis in Horst. D66 wil dat
het gemeentehuis ten minste twee
dagen per week open is van 14.00
uur tot 20.00 uur. Ook moet nagegaan
worden of burgers die aan huis gebonden zijn, thuis bezocht kunnen worden.
Afsluitend toont D66 zich onaangenaam verrast door de mededeling dat
de gemeente moet bezuinigen. Deze
bezuinigingen worden volgens haar
niet veroorzaakt door de aangekondigde bezuinigingen van het rijk. Het
huidige tekort is het resultaat van het
gevoerde beleid en het (onvoorziene?)
gevolg van de fusie. Voor D66 is het
onbegrijpelijk dat drie gemeenten
met sluitende begrotingen na de fusie
ineens een fors tekort hebben. Dit ondanks de verwachte efficiencyvoordelen van de fusie. D66 wil eerst precies
weten hoe dit tekort is ontstaan, voordat er over bezuinigingen gesproken
kan worden.
Zie ook: www.d66horstaandemaas.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.

De trukendoos gaat weer open
Met verbazing lazen wij het artikel in de Limburger van 23 oktober over
de aanleg van een fietspad langs de Witveldweg. Niet verbaasd vanwege het
nieuwe fietspad (D66 is blij met elk nieuw, veilig fietspad), maar vanwege
het tijdstip van aankondiging. Waarom is dit niet in het totaalplan opgenomen? Heeft deze aankondiging iets te maken met de komende verkiezingen?
Nu komt er wéér een nieuw
fietspad uit de lucht vallen. Bij
eerdere verkiezingen is onder meer
een fietspad tussen Broekhuizen
en Horst beloofd, maar dat is er
nooit gekomen. In plaats daarvan is
er verlichting aangelegd. Waarom

wordt er niet eerst een oude belofte
ingelost voor er een nieuwe wordt
gedaan? Zoals gezegd is D66 blij
met elk nieuw, veilig fietspad. Maar
is dit wel een veilig fietspad? D66
heeft ernstige twijfels. De weg wordt
verbreed van 4 naar 6 meter. Op dit

moment is de lange, rechte weg een
racebaan en verbreding nodigt uit
om nog harder te rijden. Een fietspad
langs een racebaan is niet veilig. In
het artikel wordt aangekondigd dat
de snelheid wordt teruggebracht van
80 naar 60 km, maar niet hoe. Voor
een dergelijke beperking moeten
er rotondes - minstens vier - en
drempels worden aangelegd, maar
in het artikel staat daarover niets.
Verbreding betekent tevens dat de
bomen langs de hele weg gerooid

moeten worden. D66 wil de gemeente groen houden en wil dus geen
bomen rooien.
Maar er is een oplossing. Versmal
de weg tot 3 meter met hier en daar
een inhaalhaven en leg daarnaast
een fietspad van 2 meter breed aan.
Dat levert een veilig fietspad op en
de bomen blijven staan. U weet dat
de gemeente fors wil bezuinigen. Wie
betaalt dit plan van 3 miljoen? D66
heeft in haar verkiezingsprogramma
opgenomen dat alle veiligheids-

maatregelen i.v.m. het LOG, zoals
een veilig fietspad, betaalt moeten
worden door de bedrijven die zich
daar vestigen. D66 is benieuwd hoe
dat is geregeld.
Henk Kemperman, lijsttrekker
D66 Horst aan de Maas
Anders vernieuwen? Stem D66!
www.d66horstaandemaas.nl

Betrokken en ondernemend, ook voor jongeren
De jeugd heeft de toekomst! Jeugd zorgt voor dynamiek en voor leven
in de brouwerij. Jongeren moeten betrokken worden bij ontwikkelingen in
de nieuwe gemeente en bij hun eigen voorzieningen.
Luisteren naar jongeren, maar
ook daadwerkelijk het gesprek
aangaan, is waar we als CDA voor
willen gaan. We willen jongeren
mogelijkheden bieden maar ook
een stuk verantwoordelijkheid geven. Jongeren zijn echt wel in staat
zelf beslissingen te nemen.

De gemeente draagt zorg voor
een goede en veilige schoolomgeving
alsook voor een activiteitenaanbod in samenwerking met sozen,
jeugd- en jongerenwerk en de horeca.
Daarnaast is het van belang dat
jongeren in de vrije tijd bij kunnen
verdienen. Werkgelegenheid voor

jongeren dus. Concrete actiepunten
waar het CDA voor gaat, zijn: allereerst het creëren van een eigen
plek voor jongeren in wijk of dorp.
Daarnaast wil het CDA jongeren
actief ondersteunen bij hun initiatieven. Verder worden tienerwerk
en jeugdsozen ondersteund bij het
ontwikkelen van een aantrekkelijk
activiteitenaanbod. We willen ook
afspraken maken over de jongerenketen. Daarnaast gaan we aan de slag

met het raadplegen van de jeugd via
internet of een jeugdraad. Belangrijk
is ook de jeugdgezondheidszorg in de
nieuwe gemeente. Het CDA wil jeugdsportverenigingen financieel ondersteunen. Een ander belangrijk punt
is dat er bij woningbouw rekening
wordt gehouden met de behoeftes
van jongeren.
Jongeren moeten volop de ruimte
krijgen in de nieuwe gemeente. Door
initiatieven vanuit jongeren op te

pakken en te belonen, wil het CDA
jongeren motiveren om zelf plannen te maken. We laten jongeren
denken en doen. Dat is een gezonde
basis voor een nieuwe vooruitstrevende gemeente en daar gaan we
voor!
Kortom: het CDA is en blijft
betrokken en ondernemend, ook
voor en met de jongeren.
Loes Wijnhoven
Lijst 1, nummer 2

Jeugd heeft de toekomst!
De nieuwe gemeente Horst aan de Maas is een bruisende gemeente.
Er worden volop evenementen georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers en in de kernen is er een actief verenigingsleven. Iedereen wil dit
natuurlijk behouden. Essentie wil ervoor zorgen dat jongeren in de dorpen
blijven wonen, de jeugd heeft immers de toekomst!
De gemeente Horst aan de Maas
moet in de toekomst één van de
kindvriendelijkste gemeenten van
Nederland worden. Wat is daarvoor nodig? Allereerst een veilige
woonomgeving. Mensen moeten zich

veilig voelen, zowel ‘s avonds op straat
als in het verkeer. Voor jongeren gaat
het dan vooral om veilige fietsverbindingen naar bijvoorbeeld scholen.
Daarnaast moeten er voldoende voorzieningen zijn voor kinderen en jon-

geren. Denk daarbij aan speeltuinen
voor de kleinste jeugd, maar ook aan
ontmoetingsplekken en jeugdsozen
voor ‘oudere jongeren’. Ook sportvoorzieningen horen daarbij. Sport en ontspanning is niet alleen gezond, maar
geeft ook een impuls aan het sociale
leven. Essentie wil het meedoen van
jongeren in verenigingen stimuleren,
onder andere door het subsidiebeleid
hierop in te richten.
De gemeente heeft ook een

belangrijke taak in de woningbouw. Er
moet gebouwd worden naar de vraag
die er is. Het kan niet zo zijn dat jongeren uit een dorp moeten vertrekken,
omdat er geen passende en betaalbare woning is!
Kiest u ook voor de toekomst,
stem dan Essentie. Een jonge partij
met visie op de toekomst van ons allemaal! Kijk ook op www.kiesessentie.nl
Bram Hendrix
Essentie

Ruimte bieden en houden
We vinden het landelijke karakter van onze leef- en woonomgeving belangrijk.
De PvdA-PK is zuinig op onze
schaarse ruimte, maar is zich ook
bewust van het belang van de
(agrarische) economie.
Het beschermen van snelwegpanorama’s, het herstructureren
van bedrijventerreinen, het open

cultuurlandschap behouden,
het versterken van de natuur, het
stoppen van de verrommeling en
het concentreren van glastuinbouw
en intensive veehouderij.
Voor goed wonen, werken, ondernemen en recreëren. Dat is waar

wij voor staan.
De gemeente regelt, ondersteunt
en stimuleert daarbij, steeds met het
gemeenschappelijk belang voorop.

SP wil veilige oversteekplaatsen en verkeerslichten
op Westsingel
De SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas maakt zich zorgen
over de veiligheid van de Westsingel in Horst. De partij heeft inmiddels
vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders en wil
dat de verkeerslichten die nu op de stationsstraat worden verplaatst naar
de Westsingel.
Nu de eerste fase van de
Afhang bijna gereed is en de
wijken Engelerveld en Pastoorsveld

bijna af zijn, neemt het aantal mensen dat dagelijks vanuit
deze wijken de Westsingel moet

oversteken fors toe. Een grote
groep bestaat uit kinderen die naar
de basisschool gaan. Doordat de
Westsingel als rondweg fungeert, is
de verkeersdruk de afgelopen tijd
flink toegenomen. De SP maakt zich
daarom zorgen over de veiligheid
van de oversteekplaatsen op de
Westsingel.

SP-raadslid Thijs Coppus:
“De SP wil dat de oversteekplaatsen op de Westsingel aangepast
worden. Zeker wanneer er een ruige
speelvoorziening aan de Westsingel
zou worden aangelegd. Een mogelijkheid om de oversteekplaatsen
te beveiligen, is het plaatsen van
verkeerslichten bij de oversteek-

plaatsen bij de Waterstraat en de
Schansstraat. Binnenkort worden
de verkeerslichten op de kruising
Gasthuisstraat/Stationsstraat
verwijderd. Wellicht is het mogelijk
om in samenspraak met de provincie een deel van deze verkeersregelinstallatie te gebruiken voor de
Westsingel.”
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Halloween
van oorsprong een natuurfeest
Halloween, ook genoemd All
Hallows’ eve(ning), is de Engelse
naam voor Allerheiligenavond. Het
feest wordt gevierd op 31 oktober,
de avond voor Allerheiligen (1
november). In de Keltische kalender
begon het jaar op 1 november, dus
31 oktober was oudejaarsavond. Dit
was een heidens feest. De katholieke kerk maakte er later
Allerheiligen(avond) van. Eigenlijk
stamt Halloween dus af van een
natuurfeest.
Ver voor het begin van de jaartelling leefden de mensen hier in het
westen dicht bij de natuur. Zaaien,
oogsten en het langer of korter
worden van de dagen waren een
belangrijk onderdeel van het leven.
In dit ritme, deze cyclus, verliep niet
alleen de natuur, maar ook hun leven.
De Kelten waren een dergelijk volk
waarbij de wisseling van de seizoenen
zorgde voor eten op tafel. Het waren
momenten om bij elkaar te komen, te
vieren en stil te staan bij wat gegeven
werd door het land. Zoals na elke
winter ook weer een lente aanbreekt,
was het voor de Kelten logisch dat ook
het mensenleven in cirkels verloopt.
Zij maakten immers deel uit van
de natuur. Na de dood was er weer
een nieuw begin. Bij veel volken die
dichtbij de natuur leefden, zoals de
Indianen, de Germanen en de Kelten,

De feesten hebben soms verschillende
namen vanwege diverse natuurtradities, maar ze komen in hoofdlijnen op
hetzelfde neer. Er zijn vier vuurfeesten
en vier feesten die te maken hebben
met de stand van de zon op belangrijke tijden in het jaar. Tijdens de
vuurfeesten staan vooral het zaaien,
het oogsten, de vruchtbaarheid en de
vergankelijkheid centraal.

”Het huidige
Halloween vindt
zijn oorsprong in
traditionele oude
gebruiken en is
vermengd, bedacht
en bij elkaar geraapt”

verliep alles in deze cirkel.
De jaarfeesten zoals die op
verschillende wijze nog steeds of opnieuw gevierd worden, zijn dan ook in

een cirkel uitgebeeld, bekend als het
jaarwiel. Het wiel eindigt en begint
tegelijkertijd met het feest Samhain
(spreek uit als (sow’en) op 31 oktober.

De acht feesten zijn achtereenvolgens: 31 oktober: Samhain, Samhuinn,
20 tot 23 december: winterzonnewende, Aban Arthan, het begin
van Yule, 31 januari tot 2 februari:
Imbolc, Candlemas, 20 tot 23 maart:
ostara, lente-equinox, alban eilir, 1
mei: beltane, walpurgis, 20 tot 23
juni: zomerzonnewende, Litha, Alban
Hefin, midzomernacht, 1 augustus:
Lughnassadh, Lammas en van 20
tot 23 september: herfst- equinox,
Alban Elfed, Mabon. Dat sommige
data variëren, heeft te maken met
waar men zich op de aarde bevindt.
Op het zuidelijk halfrond, beneden de
evenaar, draait het wiel 180 graden.
Nu, op 31 oktober, is de Samhain
van toepassing. Samhain is het oude
Keltische nieuwjaarsfeest. Samhain
betekent in de oude Keltische taal

letterlijk november. Het is het derde
en laatste oogstfeest van het jaar en
het begin van de donkere tijd. De
herfst-equinox is geweest, waarna de
nachten weer langer duren dan de
dagen. De natuur gaat, na het geven
van zaden, vruchten en granen ten
ruste. Volgens de voorouders die dicht
bij de natuur en de cyclus van de seizoenen leefden, ving het nieuwe jaar
aan bij zonsopgang. Omdat het oude
jaar eindigde met zonsondergang,
ontstond er op de vooravond van het
nieuwe jaar een bijzondere nacht. Voor
de Kelten was de dood een nieuw
begin. Een overgang maar geen einde.
Tijdens deze nacht van het nieuwe jaar
zou het contact maken met dierbare
overledenen gemakkelijker zijn dan op
andere momenten in het jaar. Volgens
de Keltische overlevering waren de
overledenen deze nacht ook in staat
het lichaam van de levenden over te
nemen. Om alleen de goede geesten
te verwelkomen en de kwade buiten
te laten, werden de huizen speciaal
versierd.
Om dit Nieuwjaar te vieren,
verkleedden onze voorouders zich en
beeldden ze uit, wat ze het volgende
jaar graag zouden willen ontwikkelen
of worden.
In het latere christendom wordt
dezelfde periode gemarkeerd met
Allerheiligen en Allerzielen: het
gedenken van de overledenen.
De Amerikanen vieren de avond
voor Allerheiligen onder de naam
Halloween. Het huidige Halloween
vindt zijn oorsprong in traditionele
oude gebruiken en is vermengd, bedacht en bij elkaar geraapt uit diverse
tijden en culturen. Halloween is in
feite een van de vele natuurfeesten
die onze geschiedenis rijk is.
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Wintertijd is weer ingegaan

Afstand naar
gemeentehuis
wordt groter

Het afgelopen weekend werd de klok een uur teruggezet. De wintertijd is weer ingegaan. Fijn met opstaan, want dan is het nog licht buiten, maar ’s
avonds is het wel een uur eerder donker. Sommigen zien tegen de lange winteravonden op. Maar de meeste mensen zijn intussen wel gewend geraakt
aan de zomer- en wintertijd. Waar komt zomer- en wintertijd vandaan en waarom werd dit ingevoerd?
De zomertijd is in 1977 opnieuw
ingevoerd als reactie op de energiecrisis van 1973, met de bedoeling om
energie te besparen. De maatregel
zorgt er volgens EnergieNed voor
dat per huishouden vier lampen van
zestig watt een uur korter kunnen
branden. Dit zou een besparing van
0,5% opleveren. Dit lijkt weinig, maar

Cactus
Column

Goede raad (2)
De Partij van de Arbeid wil
ditmaal, uitgebreid met de
naam PK, hoge ogen gooien bij
de raadsverkiezingen. Landelijk
wil het met de socialisten op dit
moment niet erg vlotten. Het
vermaarde strijdlied uit vroeger
tijden:”De rooden roepen”is
meer verworden tot ”de roden
piepen” want ze raken immers
de stem(men) kwijt!
Daarbij komt in Horst aan de
Maas ook good- old Arie Stas
niet terug. Maar zijn inzet voor
Berkele Heem en de aanleg van
de Westsingel blijft voor altijd in
de archieven opgeslagen. Arie is
een socialist van het eerste uur
en verdient voor zijn inzet zeker
deputé Odile Wolfs op te
volgen. En de skate-baan? Daar
zorgt nu Roy wel voor, denkt
Arie. Voor de PVDA is het een
geluk dat in elk geval deze
actieve, flinke jongeman op de
lijst blijft staan die immers ook
in de vorige raad zijn aanwezigheid duidelijk kenbaar maakte.
Roy Bouten heeft daarbij ook
nog als voordeel dat hij uit
Lottum komt, het zwaaien met
de( rode) Roos in de vuist gaat
hem prima af!
De andere linkse partij, de
SP, lijkt zwaar gehandicapt door
het vertrek van Thijs Coppus.
Thijs de terriër, vasthoudend tot
in het oneindige. Gouverneur
Léon Frissen weet daar inmiddels alles van. Daarbij schijnt de
naam Socialistische Partij te
worden gewijzigd in : Senioren
Partij. Met Hendrik Hazeu, als
boven de tachtig jarige is dit
ongetwijfeld een goede keuze.
Maar hoe het ook zij, Hendrik
heeft ervaring met de aanleg
van jeu-de-boules banen. Dus
met de SP wordt de realisatie
van de skate-baan een fluitje
van een cent!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

op jaarbasis is dit zo’n 325 miljoen
kilowatt: het jaarverbruik van honderdduizend huishoudens. Het was
de Amerikaanse geleerde Benjamin
Franklin die als eerste het idee van de
zomertijd opperde. Tijdens een verblijf
in Parijs in 1748 schreef hij in een
satirisch artikel dat de inwoners een
bedrag van meer dan 96 miljoen livres
aan kaarsen konden uitsparen. Ze
zouden dan wel gedurende de zomermaanden gelijk met de zon moeten
opstaan. In die tijd was het bij de
betere standen gebruikelijk pas laat in
de ochtend uit bed te komen. Er werd
niets met het voorstel gedaan. De
Londense bouwondernemer William
Willet (1857-1915) werkte het idee
later verder uit. Vanaf het begin van
de twintigste eeuw probeerde hij de
Londense bevolking van de voordelen van de zomertijd te overtuigen.
De zomertijd zou goed zijn voor de
economie, voor de gezondheid en voor
de gemoedsrust van mensen. Willets
oorspronkelijke voorstel hield in dat
op elk van de vier zondagen van april
de klok steeds 20 minuten vooruit
gezet zou worden. Voor de wintertijd
zou dan op elk van de vier zondagen
van september de klok weer twintig
minuten achteruit worden gezet. Er
zouden jaarlijks 210 uren aan zonlicht
gewonnen worden, waarbij men
2.500.000 pond aan energiekosten zou
besparen. Maar het plan kwam niet
van de grond. Een gewijzigd voorstel,
waarbij de klok slechts eenmaal een
uur vooruit en vervolgens een half jaar
later weer een uur teruggezet werd,
werd als onpraktisch verworpen door
het parlement. In 1916, tijdens de
Eerste Wereldoorlog, voerde Duitsland
als eerste de zomertijd in om kolenreserves te besparen.
Vòòr 1908 had elke plaats in ons
land zijn eigen tijd. Voor de tijdbepaling werd uitgegaan van de hoogste

stand van de zon. Omdat de zon in
het oosten opkomt en in het westen
ondergaat, werd de hoogste zonnestand in het oosten van ons land
een kwartier eerder bereikt dan in
het westen van het land. Alleen de
spoorwegen hadden vanaf 1892 een
uniforme tijdsaanduiding, die voor
het hele land gold. Op 23 juli 1908
werd een wet aangenomen, waarbij
voor heel Nederland de middelbare zonnetijd van Amsterdam gold
(Amsterdamse Tijd = AT). De wet trad
in werking op 1 mei 1909. Op dat moment liep Nederland 20 minuten voor
op Greenwich en 40 minuten achter
op Berlijn. Vanaf 1916 werd ieder jaar
de invoering en beëindiging van de
Amsterdamse Zomertijd (AZT) ingevoerd. Met de komst van de Duitse
bezetter werd op 16 mei 1940 overgegaan op de Midden Europese Tijd
(MET). In feite werd toen overgegaan
op de Midden Europese ZomerTijd
(MEZT), zodat de klokken één uur en
veertig minuten vooruit gezet moesten

worden. De zomertijd bestond toen
bijna tweeënhalf jaar, tot november
1942. In de jaren 1943-1945 gold de
zomertijd alleen tijdens de zomermaanden. Na de oorlog bleef de MET
gehandhaafd, echter zonder de jaarlijkse zomertijdperioden. Deze werden
pas in 1977 opnieuw ingevoerd.
Niet iedereen is blij met de zomertijd. Er bestaat zelfs een ‘Sociëteit
tegen de zomertijd’. Volgens deskundigen raken de bioritmen, vooral van
kinderen, nogal eens van slag, al is dat
snel weer bijgetrokken. Het Centrum
voor Groeidiagnostiek in Nijmegen trok
na onderzoek de voorzichtige conclusie
dat de zomertijd de groei van kinderen
nadelig kan beïnvloeden. De wintertijd
heeft ook voor veel mensen gevolgen.
Men voelt zich eerder moe, slaapt
slecht en velen zitten niet lekker in
hun vel.
Experts menen te weten dat dit
komt door de biologische klok die
ontregeld raakt. Na een paar dagen
verdwijnen deze klachten echter weer.

Burgers en bedrijven zijn over
het algemeen tevreden over de
kwaliteit van de dienstverlening
van de gemeenten en over de
manier waarop men te woord wordt
gestaan. De helft van de burgers en
bedrijven is echter zeer ontevreden
over de openingstijden van het
gemeentehuis in Horst. D66 wil
daar iets aan doen.
D66 heeft goed notie genomen van de uitslagen van het
onderzoek naar de dienstverlening
van de gemeente Horst aan de
Maas. De partij is blij met de
goede score ten aanzien van de
kwaliteit van de dienstverlening
en de klantvriendelijkheid van de
ambtenaren. Wel is ze zeer bezorgd
over de klachten met betrekking tot de
openingstijden van het gemeentehuis.
Ook zonder de fusie zou dit voor D66
aanleiding zijn om voorstellen te
doen voor verbetering. Door de fusie
wordt dit probleem nog urgenter.
“De afstand naar het gemeentehuis
wordt voor de ‘nieuwe burgers’
immers groter. Zonder maatregelen
zou het aantal ontevreden burgers en
bedrijven weleens veel groter kunnen
worden en dat is zorgelijk. Gelukkig
biedt elke fusie mogelijkheden om
de dienstverlening te verbeteren
vanwege de efficiencyvoordelen”,
zegt Henk Kemperman, lijsttrekker
van D66. De partij stelt voor de
openingstijden van het gemeentehuis
uit te breiden. Het gemeentehuis
in Horst zou tenminste twee dagen
per week open moeten zijn van
14.00 uur tot 20.00 uur. Daarnaast
wil Kemperman serieus nagaan of
het mogelijk is burgers die aan huis
gebonden zijn, thuis te bezoeken
voor het invullen van documenten en
het aanvragen van vergunningen en
dergelijke.

Bent u op zoek naar een locatie waar uw feest tot in

e 24,50 p.p

de puntjes is verzorgd en waar kwaliteit voorop staat?

(bijvoorbeeld Kirr Royal). Daarna de gehele avond

Naast onze arrangementen kunt u kiezen voor een

Dan bent u bij feesterij Froxx aan het juiste adres.

drankjes met 3 maal warm hapje. Tevens luxe brood-

geheel georganiseerde avond in een door u gekozen

Zonder zorgen genieten van een sprankelend feest bij

jes met soepbuffet (2 soorten soep) en stokbrood met

thema. Deze feesten zijn te boeken vanaf 80 per-

feesterij Froxx. Wij weten als geen ander hoe belangrijk

kruidenboter.

sonen. U kunt bijvoorbeeld kiezen uit de volgende

Ontvangst met welkomscocktail

een geslaagd feest voor u is. Het organiseren van een

Themafeesten

thema’s: Country & Western, Spaanse avond, Apres

bruiloftsfeest, personeelsfeest, themafeest of wat voor

e 29,95 p.p. Ontvangst met koffie, thee, likeur en

Ski en Las Vegas Night. Kijk voor meer informatie

feest dan ook, bij ons is alles mogelijk!

gebaksbuffet. Daarna de gehele avond drankjes. Twee

over onze themafeesten op de website of neem con-

maal warm hapje en een prachtig koud en warm buffet.

tact met ons op.

Arrangementen
Hieronder vindt u enkele voorbeelden van verschillende

e 45,50 p.p.

all-in arrangementen:

tail, koffie, thee, gebak en likeur. Daarna de gehele

Ontvangstbuffet met welkomscock-

avond alle soorten drankjes. Enkele malen bittergarni-

e 19,50 p.p. Ontvangst met koffie, thee, likeur en

tuur. Een culinair gedeelte met een 4 landen buffet met

gebaksbuffet. Daarna de gehele avond drankjes met 5

zowel warme als koude gerechten. Als afsluiter een

maal een hapje. Tevens luxe broodjes (toeslag e 2,50).

grand dessert met vuurwerk, ijs met warme kersen en

Na afloop koffie en thee.

3 soorten bavarois.

Froxx Feesterij & Danserij
Venrayseweg 116 - 5961 AJ Horst
Tel. 077 4770111

www.froxx.nl

Het verkeer op de Stationsstraat tussen Horst en Sevenum
wordt teveel gehinderd door het sluiten van de spoorbomen?
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
De spoorwegovergang Horst-Sevenum sluit vaak. Door veranderingen in de
spoordienstregeling wordt het traject Venlo-Eindhoven intensiever gebruikt.
Op zichzelf is dat een goede zaak: een intensief treinverkeer draagt bij aan
economisch gewin voor de regio. Nadeel is dat de doorstroom van het verkeer
gehinderd wordt zodat tijdsverlies optreedt voor chauffeurs die gebruik maken

van de Stationsstraat. Hierdoor ontstaat dus weer economische schade.
Geef uw mening via de poll op de website. Ja of nee? Ook nodigen we
u uit om uw mening en/of oplossing uitgebreider weer te geven via een
ingezonden stuk.
Maak gebruik van www.hallohorstaandemaas.nl.

Uitslag vorige week > De bladkorven moeten in de nieuwe gemeente niet meer terugkomen? > eens 11% oneens 89%
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verenigingen

Opbrengst
brandwondenstichting
De actieweek van de brandwondenstichting is afgesloten.
In America werd 702,30 euro
opgehaald en in Broekhuizenvorst 818,59. In Grubbenvorst
1.781,09, Hegelsom 582,46,
Horst 1.242,29, Lottum 786,55,
Melderslo 905,98 en in Meterik
tenslotte 758,93 euro. Mede
door deze collecte wordt de
stichting in staat gesteld
speciale medische behandeling
en preventie van brandwondenpatiënten te bevorderen.

Gezond
Verder voor
senioren
Dinsdag 10 november start
een programma rondom
veiligheid voor zelfstandig
wonende senioren. Het programma bestaat uit een voorlichtingsbijeenkomst over valpreventie én
een cursus ‘Gezond Verder’, die
uit vier bijeenkomsten bestaat.
In dit programma leren senioren
anders te kijken naar hun eigen
veiligheid. Vaak kan men zelf
iets doen om een valongeluk te
voorkomen.
Op dinsdag 10 november is er
van 10.00 tot 11.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst voor iedereen
in de gemeente Meerlo-Wanssum.
Senioren die graag iets meer willen weten over het voorkomen
van valongelukken zijn welkom.
Aanmelden is niet nodig. Daarnaast
is op dinsdag 17 november van
14.00 tot 16.00 uur de eerste
bijeenkomst van de cursus ‘Gezond
Verder’. Tijdens de cursus kan men
door middel van testjes zelf de
risico’s ervaren die men loopt om
te vallen. Dinsdag 24 november
van 14.00 tot 16.00 uur is er een
vervolg met gezonde leefstijltips en
adviezen om vallen te voorkomen.
Dinsdag 1 december van 14.00
tot 16.00 uur wordt spelenderwijs
een woonomgeving bekeken.
Het doel hiervan: nadenken over
de vraag ‘hoe veilig is uw eigen
woonomgeving?’ Tot slot wordt op
dinsdag 8 december van 14.00 tot
16.00 uur een beweegles gegeven
door een fysiotherapeute. Tijdens
deze bijeenkomst kan men zelf
ervaren hoe men met de dagelijkse
hindernissen kan omgaan, hoe men
z’n evenwicht vergroot en conditie
verbetert.
Deelname aan ‘Gezond Verder’
is gratis. De groepsgrootte is minimaal twaalf en maximaal twintig
personen. De cursus wordt gegeven
in het Gasthôes, Gasthuisstraat 25
in Horst.
Aanmelden bij het secretariaat
van KBO Horst, mevrouw Cox.
Tel. 077 398 32 13 of per e-mail
liencox@home.nl Aanmelden kan
tot en met 10 november 2009.
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Caldenbroich
Music Night 2009
Op zaterdag 7 november vindt in het Haeren in Grubbenvorst de Caldenbroich Music Night plaats. Dit groots
opgezette muziekspektakel wordt om de twee jaar gehouden en wordt georganiseerd door Business to Business
club Caldenbroich, in nauwe samenwerking met Harmonie St. Joseph uit Grubbenvorst. De Caldenbroich Music Night
vindt nu voor de derde keer plaats. De kern van het optreden vormen het harmonieorkest en het slagwerkensemble van Harmonie St. Joseph. Deze gezelschappen worden aangevuld met professionele en niet-professionele
artiesten.
Aan het woord is Roel Alsters,
voorzitter van Harmonie St. Joseph
Grubbenvorst: “We zijn ongeveer anderhalf jaar bezig met de
organisatie van dit evenement. We
willen met dit muziekfestijn proberen
de harmoniemuziek onder de aandacht te brengen. Ik bedoel dan niet
de klassieke harmoniemuziek, maar
meer de blaasmuziek in populaire
vorm. Hierdoor denken we meer
jeugd uit Grubbenvorst geïnteresseerd
te krijgen. Een ander doel is om
iedereen binnen onze vereniging op
een plezierige manier muziek te laten
maken. Dit soort optredens motiveert,
waardoor we onze leden binden.
Zo dragen we ook bij aan het
verminderen van het soms stoffige
imago dat harmoniemuziek heeft. Dit
optreden leeft enorm bij de leden.
Iedereen heeft hard gewerkt. Er zijn

veel extra repetities gehouden met
een goede opkomst. Je kunt het
vergelijken met de aanloop naar een
concours.”

“Ook de lichtshow
wordt spectaculair”
Er wordt veel aandacht geschonken aan de kwaliteit van het geluid.
Alle instrumenten worden versterkt.
“Ook de lichtshow wordt spectaculair”,
aldus voorzitter Alsters. De artiesten,
die samen met het harmonieorkest
en het slagwerkensemble optreden tijdens de Caldenbroich Music
Night, zijn Talita Angwarmassa, Roy
Verbeek en de Swinging kids. Talita
Angwarmassa is een Nederlandse
artieste, die doorbrak met haar optreden in de Soundmixshow in 1996. In
2007 was zij een van de vier winnaars

van het televisieprogramma ‘De weg
naar Fame’. In 2008 speelde ze de rol
van Rusty in Footloose. In het seizoen
2009/2010 is Angwarmassa te zien in
een productie met het orkest van de
Koninklijke Luchtmacht.
Roy Verbeek komt uit Grubbenvorst en is bekend als zanger van
de band Pigtail. Vanaf 2006 is Roy
gastzanger bij Guido’s Orchestra en
hij heeft met dit orkest optredens
door het hele land. De Swinging kids
is een jeugdmusicalvereniging uit
Grubbenvorst en bestaat uit kinderen
van de basisschool vanaf groep 4. De
groep heeft vijfentwintig leden en
staat onder leiding van Dorry Besouw
uit Grubbenvorst.
Dit weekend is de generale
repetitie. Het echte werk is op
zaterdag 7 november en vindt plaats
in Het Haeren te Grubbenvorst.

Liedjesavond Meterik

Zaterdagavond liedjesavond in Meterik
Komende zaterdag 31 oktober
kunnen de Meulewiekers alvast
een voorproefje nemen op het
aanstaande carnavalsseizoen.
De liedjesavond staat op het
programma. Er is een carnavalscd opgenomen met zes

carnavalsschlagers. De presentatie
vindt plaats in café ’t Hukske vanaf
20.30 uur.
Maandag 28 september
vonden de opnames voor de cd
plaats bij café ’t Hukske, waarvoor
jong en oud, groep of solo zich

kon inschrijven. De muziek voor
de nummers mocht een eigen
compositie zijn of een karaoke-versie
van een bekend nummer. Alle zes
nummers komen zaterdag aan bod.
Daarnaast is er een optreden van de
Banana Pancakes.

Speelgoedbeurs Grubbenvorst
Kledingbeurs Grubbenvorst
organiseert op zaterdag 31
oktober een speelgoedbeurs in
café zaal de Vonkel te
Grubbenvorst.
Op vrijdag 30 oktober kan
men van 19.30 tot 20.30 uur
complete en in goede staat
verkerende spullen aanbieden.

De verkoop vindt plaats op
zaterdag 31 oktober van 10.00 tot
11.30 uur. De entree is gratis.
Speelgoed, fietsjes, driewielers,
skelters, kinderboeken en kindercarnavalskleding te koop aanbieden kan alleen na een telefonische
afspraak (telefoon 077 366 22 52,
Roos in ’t Zandt).

De verrekening van het
verkochte speelgoed vindt plaats
op zaterdagmiddag van 12.30 tot
13.00 uur. Verder is de speelgoedbeurs niet toegankelijk voor
kinderen beneden 12 jaar. Indien
er winst gemaakt wordt, wat
niet het streven is, wordt deze
geschonken aan een goed doel.

Eerste Buutgala
Horst

lachen,
gieren en
brullen

Buuttereedner Hub Stassen
komt ook naar Horst (foto: LVKA)
Het carnavalsseizoen staat er
weer aan te komen. In samenwerking met Carnavalsvereniging
D’n Dreumel uit Horst heeft De
Lange iets nieuws en unieks
bedacht: een Buutgala. Zondag 8
november zal voor het eerst in
zaal De Lange het Buutgala
gepresenteerd worden met tal
van buuttereedners. De avond
wordt aan elkaar gepraat door
Wim Hendrikx, bekend van het
duo Um&Um.
Intussen hebben buuttereedners zich weer in alle stilte voorbereid op het komende seizoen, om
met een nieuwe, frisse buutte naar
buiten te kunnen treden. Tijdens
de aanloop naar de carnavalsdagen
zijn er regelmatig buuttes te beluisteren tijdens de activiteiten van
D’n Dreumel. Maar er waren in het
verleden signalen dat er vraag is
naar meer. Reden voor Eric Janssen
van De Lange Horst om samen met
Carnavalsvereniging D’n Dreumel
iets nieuws op te zetten. Een hele
avond met diverse buuttereedners
in de Dreumelresidentie De Lange:
het Buutgala.
Eric Janssen: “Door de samenwerking van Carnavalsvereniging
D’n Dreumel en Dreumelresidentie
De Lange is een voor Horst uniek en
nieuw initiatief ontstaan. Tijdens dit
Buutgala zal een zevental toppers
de bühne betreden, die hun sporen
al ruimschoots verdiend hebben in
de wereld van het tonpraten.” Voor
deze avond zullen Wim Joosten,
Rob Scheepers, Gilbert Petit, Hub
Stassen, Peter Vaassen en Jan
Geraedts acte de présence geven.
Als zevende gast staat Femke
Litjens op het programma. Zij mag
namelijk deze eerste editie van het
Buutgala openen. Femke is met
haar 11 jaar de jongste deelnemer
aan dit Buutgala. Het afgelopen
jaar heeft zij tijdens de Limburgse
Buuttekampioenschappen een
verdienstelijke derde plaats weten
te veroveren met haar buutte
‘Truukers dochter’.
Het Buutgala vindt plaats
zondag 8 november vanaf
18.00 uur. Er zijn deze avond alleen
maar zitplaatsen. Kaarten zijn te
verkrijgen bij De Lange Horst of via
de site van D’n Dreumel.
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VRAGEN
Mies&Flo
Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week
in ‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Column aan Dirk van den Ham

Love
is in the air!
Hij houdt van me,
hij houdt niet van me,
hij houdt van me,
hij houdt niet van me…
Een hevige verliefdheid kan
menig van ons in paniek laten
raken of ons in één klap
omtoveren in een raaskallendekwijlende-idioot. Verliefdheid
kan je al het andere doen
vergeten, met andere woorden,
jouw lover is je prins op het
witte paard, jouw reddende
engel, jouw most-sexy-boy,
kortom de jongen die in al je
mooiste dromen de held is.
Liefde maakt blind,
natuurlijk niet echt, we moeten
wel op ieder moment van de
dag in de spiegel kunnen
kijken om er op-en-top uit te
blijven zien, maar blind voor
alle dommiteiten van ons
engeltje. Verliefdheid kan dus
rare dingen met ons doen,
maar probeer altijd normaal te
blijven nadenken. Als je niet
zeker weet of dat nog wel kan,
check dit dan bij je vrienden.
Ook heel belangrijk: probeer
normaal te blijven leven. Je
weet wel, ademhalen, eten,
drinken en slapen. Bedenk bij
jezelf ook goed dat als hij niet
(meer) van je houdt, de wereld
niet vergaat (gelukkig!). Is dit
wel het geval, organiseer dan
zo snel mogelijk een girlsnight-only met chocolade ijs,
huilfilms, bakkenvol tissues en
je beste vriendinnen. Maar hier
gaan we natuurlijk niet vanuit!
Wel moet je proberen om
minstens tien keer per dag aan
iets anders te denken dan aan
je hottie. Als je namelijk te
hard achter iemand aan loopt,
dan neemt die persoon vroeg
of laat de benen, de tegenovergestelde kant op. Juist moet je
genieten van het gevoel. Love
is all there is! Een geruststellende gedachte voor al onze
onzekerheden, is dat jongens
ook zo hun onzekerheden
hebben en net zo zenuwachtig
kunnen zijn als ons, tenminste
dat hopen en denken wij.
Onze theorie is dat jongens dit
alleen beter kunnen beheersen
dan wij als hysterisch-verliefdekippetjes!
Verlies nooit je zelf-respect.
Houd je eigen grenzen in de
gaten. En niet te vergeten:
vertel degene op wie je
verliefd bent, wat je voor hem
voelt.
Love, Live, Laugh!
Mies&Flo

Dirk van den Ham speelt graag voetbal
Naam

Dirk van den Ham
Leeftijd

16 jaar
Woonplaats

Melderslo

Waar zit je op school?
Dendron College Horst.
Wat is je favoriete muziek?
Voornamelijk rock: ACDC, Muse, Smash
Mouth, The Killers, U2, Red Hot Chili
Peppers.

jongeren 19

Wat is je favoriete film?
Ik kijk niet zo heel vaak films, maar als
ik er een zou moeten kiezen, zou het
de film ‘300’ zijn.
Wat wil je later worden?
Daar heb ik me nog niet zo erg in
verdiept. Vaak gaat het van: ‘Oh, dat
lijkt me wel leuk’. Maar een week later
is er dan weer iets anders wat óók
leuk is. Ik ben niet erg goed in keuzes
maken.
Wat is je favoriete drankje?
Toch maar bier.
Waar ga je uit?
Op vrijdag eerst naar het café in
Melderslo en dan naar de Lange.
Op zaterdag ligt het er maar net aan
wat er te doen is.
Wat zou je aan jezelf willen
veranderen?
Het ‘te-lang-blijven-liggen-omdat-dewekker-nog-wel-een-keer-kan-snoozen’.
Wat maakt je woonplaats speciaal?
De gezelligheid, iedereen kent elkaar.
’s Avonds mag er dan wel niet veel te
doen zijn, maar het is er ALTIJD gezellig.
Wat zou je willen veranderen aan je
woonplaats?
Dat het busstation, dat er net is, er
niet voor niets is neergezet. Oftewel,
dat ‘Lijn 28’ niet weggaat.
Waar gaat jouw droomreis naartoe?
Veel zon, veel bergen en een heerlijk
meer. Eventjes lekker niets doen.
Hoeveel vrienden heb je op hyves?
Ik denk tussen de 300-400. Het aantal
vrienden maakt mij eigenlijk niets uit.
Wat is je favoriete eten?
Pizza. Maakt niet uit welke, als er
maar tomatensaus en kaas op zit.
Welke hobby’s heb je?
Drummen, repeteren met ’t bandje,
voetballen, mountainbiken, uitgaan.
Naam van je favoriete (huis)dier ?
Bevers. Geen idee waarom, maar ik
vind het gewoon supervette dieren.

Familie Vullings uit Melderslo

Een familie
van trommels en drums

Eén grote drumfamilie:
v.l.n.r. Patrick Seuren, Dirk van den Ham, Stijn en Paul Vullings
De familie Vullings uit Melderslo kan muzikaliteit niet ontzegd worden.
Maar liefst zeven personen zijn actief binnen de muziekwereld. Alleen opa
Vullings niet meer, die is begin jaren negentig gestopt en is erelid van
muziekvereniging Eendracht uit Melderslo. Alle familieleden hebben iets
met trommels of drums van doen.

Opa Vullings is oprichter van de
drumband in Melderslo en Ed Vullings
is hiervan momenteel vicevoorzitter.
Dan hebben we Stijn Vullings (16),
hij speelt drums in de alternative
rockband Otherwise. Die band oefent
altijd in Melderslo zelf.
Dirk van den Ham van 16
speelt als drummer in de rockband
The Shoopers en deze repeteert
in America. De 15 jaar oude
Paul Vullings speelt drums in de
alternative rockband Epic Fail uit
Horst. En Patrick Seuren (15) speelt
drums bij de punkrockband Insane
uit Lottum. Jordi Vullings van 14 jaar
is onlangs tweede geworden tijdens
het Nederlands Kampioenschap
drummen op een solistenconcours
in Elburg. De jongste telg uit de
familie is Bart (13). Hij speelt bij de
Melderslose drumband.
Vrijdag 30 oktober treden de vier
eerder genoemde bands op in café ’t
Tunneke in Melderslo.
Op zich niet zo bijzonder, maar
wel dat alle vier de drummers van
de Melderslose muziekvereniging
Eendracht komen. De muziekvereniging is blijkbaar een bakermat van
bandjes. De aanvang van het concert
van de vier bands is om 21.00 uur en
de toegang is gratis.

Een mooie

´Zondag
in ´t
Zuiden´
Het slotconcert van Rowwen
Hèze mag dan uitverkocht zijn,
het Limburgs Pleinfeest met als
motto: ‘Zondag in ’t Zuiden’ is
dat nog niet. Het gezinsevenement vindt plaats op
zondag 8 november vanaf 13.00
uur aan de Gerard Smuldersstraat
in America. Het slotconcert van
Rowwen Hèze op 6 en 7 november is al weken uitverkocht.
Het idee om ‘Zondag in
’t Zuiden’ te organiseren sluit
prima aan bij het slotconcert
van de Americaanse band. Alles
is aanwezig om er een mooie
zondagmiddag van te maken.
Naast de ‘Koperen Cover
Competitie’ zijn er tal van optredens van diverse groepen en
bands. Voor de kinderen is er een
groot springkussen. De rol van
Rowwen Hèze is nog niet duidelijk
maar de kans dat ze die middag
aanwezig zijn, is vrij groot.
In welke rol of hoedanigheid willen
ze niet kwijt. Dat blijft nog even
geheim.
Er zit niks anders op om dan
toch maar een kijkje te gaan nemen in America.

OJC PHOENIX

Beachparty
OJC PHOENIX in Hegelsom
organiseert ieder jaar een
spetterende beachparty. Dit
jaar zal de party op zaterdag
31 oktober plaatsvinden.
Tijdens deze avond is er
uiteraard de mogelijkheid om
lekkere zomerse drankjes te
nuttigen. Denk daarbij wel aan
een zomerse outfit. Deze avond
zal voorzien worden van een
zomers muziekje zodat een
warm sfeertje behouden blijft,
hoe guur het buiten ook mag
zijn. De deuren zullen geopend
zijn vanaf 20.30 uur.

zondag
1 november

DRUMPOP
Mèrthal
Zaal open 13.30 uur

www.drumpop.nl
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GEPLUKT

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

Roseliek Custers
Zomaar op een doordeweekse dag zie ik een jonge vrouw bladeren
vegen en eikels rapen. In Swolgen speelt dit hersttafereel zich af en die
jonge vrouw is degene die deze week ‘geplukt’ wordt. Roseliek Custers wil
ook bladkorven in Swolgen.

Koken met
Jan Cremers

muziek en op de toestellen konden
alleen peuters; kleuters waren alweer
te groot voor dat ding”, verzucht ze.
Roseliek heeft haar hoop en wens
uitgesproken dat de gemeente
Horst aan de Maas ogen heeft voor
fatsoenlijke kermisattracties in
Swolgen. En ze is blij dat Swolgen bij
Horst aan de Maas komt. “Ik hoop dat
wij dan ook bladkorven krijgen, want
dat is ideaal. Nu vegen we de bladeren
en eikels bij elkaar en doen ze in
onze eigen containers. Het zijn nota
bene bomen die op gemeentegrond
staan en die in de herfst onze tuinen
bedekken met bladeren en eikels.
Haar favoriete tv-programma is ‘Plaats
Delict’. Ook kijkt ze graag naar films,
behalve naar sciencefictionfilms, daar
geeft ze absoluut niets om. Haar
favoriete eten is asperge en een

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

lekkere bief, maar ze gruwelt van
tomaten. Wat haar bezighoudt op
wereldniveau?
“Ik koop wel bewust milieuvriendelijke producten en ik haal veel
direct vers bij de boer en gebruik
geen plastic tassen. Verder volg ik
president Obama, ik vind dat die het
goed doet. Als ik wat zou mogen
wensen of veranderen aan de wereld,
zou ik wensen dat alle kinderen
opgroeien tot fijne volwassen
mensen. Daar zouden dan alle
volwassenen van nu ook hun steentje
aan moeten bijdragen. Eigenlijk een
beetje terug naar vroeger, toen was
dat nog normaal,” besluit ze haar
bijdrage. Er wordt gebeld, Willem
komt van school en samen gaan ze
weer naar buiten; eikels rapen en
bladeren vegen.

Lenssen
Online Personeel

Week 44

Wildgebraad
schorseneren

Bereiding:
• bak het wildzwijngebraad in
een grote kom;
• bak het langs beide kanten
bruin in wat roomboter;
• laat verder bakken op een
zacht vuurtje onder deksel en
dit gedurende ongeveer 40 tot
55 minuten in de oven op 140
graden, met wat tijm laurier
en een ui;
• schil de schorseneren en snijd ze
in stukken van 4 cm (direct in
water met citroensap leggen);
• kook ze in een ‘blanc’ (water met
bloem en sap van 1/2 citroen
gedurende 30 à 40 minuten);
• maak een roux met de boter
en de bloem;
• giet er de melk en kookvocht
bij en roer tot een gladde saus;
• breng op smaak met wat
citroensap en nootmuskaat;
• blus het gebraad met water en
breng op smaak met peper en
zout;
• serveer het gebraad met de
schorseneren en de jus;
• overstrooi met peterselie en
honing-mosterd kruiden.

Tip:
Vervang wildzwijn door een
mooi stukje hertenbout.

online

Roseliek en Willem ruimen eerste herfstsporen op
Na me voorgesteld te hebben
aan Roseliek, kijkt ze eerst wat
bedenkelijk. “Ik weet het niet of ik dat
wel moet doen. Eigenlijk wil ik wel,
maar ik vind mezelf niet zo spannend”,
zegt ze. Spannend of niet, ze stemt
toch in met een klein interview.
Roseliek is 35 jaar oud en woont
samen met Bart Gerlach, die 37 is.
Ze hebben drie kinderen: Floor van 6,
Willem van 2 en Teun, die 1 april van
dit jaar is geboren. Of ze ook hobby’s
heeft? “Jazeker, ik zing samen met
acht andere dames in het Swolgense
koortje ‘Knus’.
We treden af en toe op, maar het gaat
ons daarbij vooral om de gezelligheid.
We hebben zelfs een heuse dirigent,
namelijk Marco Mariën. Met Kerstmis
treden we op in een kerstconcert in de
kerk en we hebben vorig jaar ook een
optreden verzorgd op het rozenfestival
in Lottum. Dit jaar zingen we rond de
kerst bij Streekmuseum De Locht in
Melderslo. Maar echt waar, we vinden
dit gewoon leuk om te doen, niet
meer en niet minder.”
Ook volgt Roseliek een cursus
schminken en leest ze graag romans
en thrillers. Een keer per week gaat
ze fitnessen in Horst. Wat ik mooi vind

aan Swolgen? “De rust en de bossen
met hun mooie fietsmogelijkheden
zijn echt super, vooral in de zomer.
Ik hoef bij wijze van spreken maar de
straat over te steken en ik zit midden
in de natuur. Waar ik minder over te
spreken ben, is onze dorpskern.
Die zou men eens moeten opleuken.
Er loopt een doorgaande weg door de
kern van het dorp en dat is gewoon
jammer.”

“Een bakker mis ik
echt ontzettend, die
zou ik graag eentje
in Swolgen zien”
Dagelijkse boodschappen doen
kan niet in Swolgen, want er is geen
bakker of levensmiddelenwinkel.
Daarvoor gaat ze naar Meerlo of Horst.
Roseliek: “Een bakker mis ik echt
ontzettend, die zou ik graag eentje
in Swolgen zien.” Ook minder te
spreken is ze over de kermisattracties
in haar dorp. “Vorig jaar waren bijna
alle toestellen op de carrousel na
stuk en er was geen muziek. Dit jaar
stond er een minicarrousel zonder

RIX LIMERICK
Mit buutte trekke ze in de Mèlderse ván laer,
Má d’n beste mog ni meej doa, al haeje weej ’t gaer.
Limburgse regels, raar gesmoês,
De kampioen blieft ’t joar d’rop má toês,
Durrum zegge weej: enne buutmars vur ozze Pierre!

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

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

Trap gelegd
incl. tapijt bouclé
16 kleuren

e 249,(excl. zijkanten 13 treden)

Vouwgordijnen
transparant
80 breed, lang 150
vanaf

aandacht

Loop
binnen...

Benodigdheden: (4 personen)
600 à 800 gr wild zwijngebraad
(wildzwijnstoofvlees)
12 schorseneren
1 citroen
roomboter
nootmuskaat
2 el bloem
2 dl water
honing-mosterd kruiden
2 el gehakte peterselie
1/2 l melk
1/2 l kookvocht v/d schorseneren
1 lepeltje groentebouillonpoeder
40 gr bloem
40 gr roomboter

e 149,-

resultaat

Vinyl houtmotief
zware woonkamer
kwaliteit
400 cm. breed, gelegd
van e 59,95
voor

e 39,95

Laminaat Primo
zware kwaliteit

4 zijden V-groef, 4 kleuren

e 29,95
gratis ondervloer
gratis gelegd

Jan Leenders Vijverlaan 2, 5961 DJ Horst T 077 398 80 55 jan.leenders@hetnet.nl
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Ronkende motoren en
opspattend zand
Op zondag 1 november organiseert Autocrossclub (ACC) De Paradijsracers haar jaarlijkse clubcross. Aanvang is
om 10.00 uur en de start vindt om 11.00 uur plaats op het Peeldijkje in Horst. Entree en parkeren is gratis. Het
betreden van het crossterrein is wel op eigen risico. Tijdens de clubcross worden kleine en grote finales gereden en
strijdt men om de Melderse Balkenklasse en de Rinus Henraath wisseltrofee.

sport 21

Superprestatie
voor een vereniging
die pas 3 jaar bestaat
De Swolgense korfbalclub
SKC ’06 doet het goed. Maar liefst
drie van de vijf jeugdteams wisten
in de buitencompetitie met het
kampioenschap aan de haal te gaan.
Vorige week haalde het D-team de
zwaarbevochten kampioenstitel al
binnen.

Ook het jonge welpenteam wist
ongeslagen kampioen te worden.
Afgelopen zaterdag was de derde
kampioenstitel een feit; het
F-pupillenteam werd ook ongeslagen
kampioen. Feestvreugde bij heel
SKC ’06 en een superprestatie voor een
vereniging die pas drie jaar bestaat.

Zondag is de jaarlijkse clubcross van ACC De Paradijsracers

Autocrossen zoals ACC De
Paradijsracers is voor velen een
aparte tak van sport. Veel lawaai
en opspattend zand, met daarbij de
nodige botsinkjes. Je zou denken
dat het een sport voor stoere binken
is, maar dat is niet helemaal waar.
Bij ACC De Paradijsracers zitten ook
dames achter het stuur en ze leveren
topprestaties in hun bolides. Ferry
Verberne, secretaris van ACC De
Paradijsracers: “Autocrossen is een
passie, je raakt eraan verslaafd. Het
maakt niet uit of je man of vrouw
bent, de liefde voor ronkende
motoren en snelheid geldt voor ons
allemaal.”
ACC De Paradijsracers is een onafhankelijke autocrossclub die in 1972
in Melderslo is opgericht. “De club
telt 48 leden, van wie vijf jeugdleden.
Er is ook een zusterclub, dat is de
Melderse Balkenklasse. Hierin zitten
28 leden. In deze klasse mogen alleen personen rijden die in Melderslo
wonen. Deze klasse noemen we ook
wel de low-budgetklasse.

In deze klasse strijden dames en
heren in drie crossdagen (9 manches)
om de Rinus Henraath wisseltrofee
welke is gesponsord door, hoe kan het
ook anders, Rinus Henraath”,
aldus Ferry.

”Het maakt niet uit
of je man of vrouw
bent, de liefde voor
ronkende motoren
en snelheid geldt
voor ons allemaal.”
Verder rijden de leden in diverse
klassen onder licentie van de Auto
Sport Unie Zuid (ASUZ). De jeugd in
de leeftijd van 12 tot 18 jaar kan alleen meedoen met toestemming van
een ouder of voogd. In deze klasse
rijden veertig personen die om het
Nederlands Jeugdkampioenschap strijden. Verder zijn er klassen waar je een

geldig rijbewijs voor nodig hebt: toerwagens, Keverklasse, standaardklasse,
sportklasse, sprint tot 2000 en boven
2000 cc, cross karts, fun klasse (in
deze klasse mag alles), Balkenklasse
en Melderse Balkenklasse.
Is zoiets wel te betalen voor de
gewone burger? “Het lidmaatschap per
jaar bedraagt 25 euro. Een licentiepas
twintig euro en dan komen de kosten
van een crossauto er nog bij. Dit
varieert tussen duizend en soms wel
dertigduizend euro, afhankelijk wat de
crossers zelf willen”, aldus Verberne.
ACC De Paradijsracers organiseert voor
haar leden jaarlijks twee autocrosswedstrijden. Leden rijden dan gratis.
“Als we bij een andere club rijden,
betalen we zes euro entree en vijf
euro inschrijfgeld”, zegt Ferry.
Maar zondag vindt de cross
plaats op het thuiscircuit van ACC De
Paradijsracers. De nummers 1, 2 en 3
krijgen een beker en een klein geldbedrag. De prijsuitreiking vindt plaats
in Café Zaal `t Paradijs, wat tevens het
clubhuis is.

Sraar Smits gaat door
De actie van Sraar Smits kan niemand ontgaan zijn. Laten zien wat je
nog kunt, ook al heb je ongeneeslijke kanker. Geld inzamelen voor de
kankerbestrijding, voor anderen.
Samen met Petra en Annemie
liep Sraar succesvol de marathon
van Eindhoven op zondag 11 oktober. ”Daarna kwamen de felicitaties,
bloemen, omhelzingen en noem maar
op. Met iedereen op de foto. Prachtig!
Wat hebben we van deze dag genoten.
Petra en Annemie, bedankt voor de
steun tijdens de trainingen en de
wedstrijd. Op naar september 2010 in
Berlijn?”, zo lezen we op de website.
Sraar gaat dus door. Chris
Beurskens van het Loopcentrum in
Horst heeft de actie - sraarforlife genomineerd voor het goede doel van
Noord- en Midden-Limburg. Deze actie
is opgezet door de Telefoongids. De
Telefoongids en de Gouden Gids gaan
samen verder. Om dit te vieren, wordt
500.000 euro ter beschikking gesteld
aan goede doelen in Nederland.
Nederland is daarvoor verdeeld in
28 regio´s. Limburg is opgedeeld in
twee regio´s. Iedereen kan een stem
uitbrengen op een bepaald project
in de eigen regio. Ook de motivatie
achter uw keuze wordt meegewogen
door de jury.
Wat moet u doen? Als eerste
zoekt u de site http://mijngoededoel.
detelefoongids.nl op. Daarna klikt u op
onze regio en op `Nomineer een goed

doel`. De rest spreekt vanzelf. Het gaat
om zoveel mogelijk stemmen. In totaal
zijn in onze regio ruim 100 doelen genomineerd. Sraarforlife staat nu nog bij
de hoogste vijf. Het zou natuurlijk leuk
zijn als dit zo blijft! Uiteindelijk kan
het leiden tot bijdragen aan de actie
uiteenlopend van twee tot zevenduizend euro.
Zie voor de gehele actie van Sraar
www.sraarforlife.nl.
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Kerken in Horst aan de Maas

Fabius- en Sebastianuskerk
twee trouwd gezicht in Sevenum
een ver
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 Fabianus- en
Sebastianuskerk in Sevenum.
Rond 1200 verrees de eerste
kerk in Sevenum. Deze houten kerk
werd omstreeks 1300 vervangen door
een stenen exemplaar. Pas in 1514
bouwde men de westtoren.
In 1879 werd de kerk op de toren
na afgebroken en bouwde architect
Pierre Cuypers een neogotische kerk.
Op 22 november 1944 om zes uur ’s
ochtends bliezen de Duitsers de kerktoren op. De kracht van de explosie
was zo groot dat die de rest van de
kerk zodanig vernielde dat gebruik niet
meer mogelijk was. Door de val van de
toren werden ook het oude raadhuis
en andere woningen uit de zeventiende en achttiende eeuw vernield.
De parochie van Sevenum vond
tijdelijk onderdak in 2 noodkerken. Dit
waren de patronaatszaal en de zolder
van de meisjesschool. Later werd de
toneelzaal als noodkerk in gebruik
genomen. Die werd in 1947 nog uitgebreid aan de hand van een tekening
van architect Keysers uit Horst.
Op 19 februari 1949 vroeg pastoor
A. Linssen toestemming aan het bisdom om een nieuwe kerk te bouwen.
Pastoor Linssen kreeg toestemming en
werd benoemd als bouwpastoor. Als
architect van het project werd de heer
Valk benoemd.
Over het ontwerp zijn uitgebreide
discussies gevoerd tussen de bouwpastoor, de architect en het bisdom.
De kerktoren is geen kopie geworden
van de verwoeste toren, maar ze lijken
wel op elkaar. Eén ding is wel identiek
en dat is de hoogte van 64 meter.
De bouw werd gegund aan de firma
Bont uit Nieuw Kuijk en de eerste
steen werd gelegd op 20 januari 1954.
De nieuwe kerk werd 15 oktober 1955
in gebruik genomen.

Komen jullie
zaterdag
31 oktober
ook op ons
feestje?
Open dag voor iedereen!

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

www.hallohorstaandemaas.nl

Kerkdiensten
Parochie
America
Broekhuizen
Broekhuizenvorst
Evertsoord
Grubbenvorst
Hegelsom
Horst (Lambertus)

Te koop 2 onder 1 kap woning.
Meer weten? Bel 077-3988558
of www.mooiewoning.nl

is in twee fases het huidige orgel
gebouwd door de firma Verschuren
orgelbouw. De kerk in Sevenum
wordt gebruikt door de parochie
H.H. Fabianus en Sebastianus.
Bron: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl

Meer nieuws?

van 12.00 uur tot 16.00 uur

Energiestraat 2a, 5961 PT Horst, T 077-398 30 10, F 077-398 62 94
E info@aghorst.nl, I www.aghorst.nl

Wonen in de Risselt in Horst?

Eind zeventiende eeuw was
er sprake van een orgel in de kerk
van Sevenum. Vanaf dat moment
vinden er verschillende reparaties en
vervangingen plaats. Na de vernietiging van het orgel door de Duitsers

Horst (Norbertus)
Kronenberg
Lottum
Meerlo
Melderslo
Meterik
Swolgen
Sevenum
Tienray

zaterdag
31 oktober
dienst
tijd

zondag
maandag
01 november
02 november
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
03 november
dienst
tijd

woensdag
04 november
dienst
tijd

09.00 Heilige mis 09.00 Heilige mis
Aanbidding 09.25

donderdag
05 november
dienst
tijd

09.00 Heilige mis
Heilige mis

Hoogmis
Allerzielen
Heilige mis
Heilige mis

17.30

Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis
18.00 Heilige mis

Heilige mis

18.00

10.00
15.00
09.00
Heilige mis

vrijdag
06 november
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

service 23
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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.huisartsen.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

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

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

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

Sevenum

Pokerkampioenschappen
Nederland
do 29 oktober 19.30 uur
Organisatie: De Gaper
Locatie: De Gaper

Amstel kennisquiz
vr 30 oktober 21.00 uur
Organisatie: De Gaper
Locatie: De Gaper

za 31 oktober 21.00 uur
Organisatie: De Gaper
Locatie: De Gaper

Lezing Neurofeedback
training
do 5 november 19.30 uur
Organisatie: Groeibibliotheek
Sevenum
Locatie: Groeibibliotheek
Sevenum

Melderslo

Optreden vier groepen
vr 30 oktober 21.00 uur
Organisatie: Café ‘t Tunneke
Locatie: Café ‘t Tunneke

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

Meterik

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

Partyband Double-O-Six

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

Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

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

zo 1 november 18.00 uur
Organisatie: Muziekcafé De Buun
Locatie: De Buun

Politiek debat
gehandicapten platform
di 3 november 19.00 uur
Org: Gehandicaptenplatform
Locatie: ’t Gasthôes

Theatervoorstelling
Mex-tournooi
zo 1 november 19.00 uur
Organisatie: De Lange
Locatie: De Lange

do 5 november 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: Gasthôes

Moscow Circus
Informatie gehandicaptenplatform
di 3 november 10.00 uur
Organisatie:
Gehandicaptenplatform
Locatie: Voor gemeentehuis

vr 30 oktober 16.15 en 19.30 uur
za 31 oktober 16.15 en 19.30 uur
zo 1 november 13.00 en 16.15 uur
Organisatie: Circus Moscow
Locatie: Parkeerterrein
Wittebrugweg

Informatie griepprik huisartsenpraktijk
Grubbenvorst en Lottum
Degene behorend tot een van de risicogroepen: mensen met diabetes, met een long-,
hart-, of nierziekte, met een verminderde weerstand of met een leeftijd van 60 jaar
of ouder, komt in aanmerking voor de griepprik. Als het goed is heeft u de uitnodiging
hierover al via de post ontvangen. Mocht u tot de risicogroep behoren en geen oproep
hebben gekregen gelieve contact op te nemen met uw huisartsenpraktijk.
De prikuren zijn zowel voor Grubbenvorst als voor Lottum:
Dinsdag 3 november van 15.00-16.00 uur.
Donderdag 5 november van 15.00-16.00 uur.
Dringend verzoeken wij u de uitnodigingsbrief mee te nemen.
Behoort u niet tot een van de risicogroepen en wilt u toch een griepprik, neem dan
van te voren contact op met uw huisartsenpraktijk, de griepprik is dan niet gratis.
Mensen die een uitnodiging hebben ontvangen voor de griepprik krijgen weldra ook
een uitnodiging voor de Mexicaanse griep, prikuren daarvoor zijn gepland medio
november.

Grubbenvorst

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

Kronenberg

Optreden Nick Sparks &
The Red House Blues Band

You’ve got Talent
‘The bandedition’

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

Horst

Kledingbeurs

za 31 oktober 10.00 uur
Organisatie: Kledingbeurs
Grubbenvorst
Locatie: Café de Vonkel

Liedjesavond
za 31 oktober 20.30 uur
Organisatie: Meulewiekers
Locatie: Café ‘t Hukske

Horst

za 31 oktober 21.00 uur
Organisatie: De Lange
Locatie: De Lange

Optreden ‘30 Past 7’
za 31 oktober 22.30 uur
Organisatie: Blok10
Locatie: Blok10

Autocross
zo 1 november 10.00 uur
Organisatie: ACC De
Paradijsracers
Locatie: Peeldijkje

Drumpop
zo 1 november 13.30 uur
Organisatie: Drumband Jong
Nederland
Locatie: De Mèrthal

Cd presentatie Theo Keijsers
zo 1 november 14.00 uur
Organisatie: De Lange
Locatie: De Lange

Optreden Michael W. King
zo 1 november 16.00 uur
Organisatie: Cambrinus
Locatie: Cambrinus

Pastoor Kerkboschlaan 2F
5973 NV Lottum . 077-4631675

KOZIJNEN

ramen en deuren

ZONWERING

zeer goed isolatie

ROLLUIKEN

service en garantie

overkappingen
diverse kleuren
altijd concurrerend in prijs

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

www.jeurissenzonwering.nl

Venrayseweg 29 Horst T (077) 398 16 77

passende
prijsjes
dagen

wintercollectie 2008

start vrijdag 30 oktober

één héle week
passende
kortingen tot 75%
dames
pasvorm steunzolen laarzen schoenen breedte maten
heren
schoenen gekleed sneakers sportief boots makkelijk
kinderen
jongens negenendertigeuro meisjes laarzen schoenen

goed gepast!
Hoofdstraat 14 5961 EZ Horst www.pastschoenen.nl

