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Hallo meneer de uil
Maandagmiddag was Freek Alaerds (de uilenman),
te gast bij peuterspeelzaal Klein Duimpje in Horst.
Freek wil zich toeleggen op het fokken van uilen.
Hij heeft inmiddels acht uilen waaronder de grote
Europese Uhu. De peuters hadden als thema dieren op
het programma staan met daarin bijzondere aandacht
voor uilen. De uit Melderslo afkomstige uilenman had
drie gasten (uilen) bij zich: Een laplander, een bosuil en
een steenuil. Een spannende middag voor de peutergroep en ook voor de uilen die bijzonder rustig bleven
ondanks rumoerig ‘peutergekwetter’.

”De grootste uil,
de Uhu,
kan wel 60 jaar
oud worden”
De peuters vonden het prachtig,
zeker van een afstandje. Eenmaal
gewend, durfden sommige
kinderen de uilen zelfs te aaien.

De uilenman vertelde de
kinderen over hoe de vogels jagen,
wat ze eten en hoe oud ze kunnen
worden. Zo leerden de peuters dat
de grootste uil, de Uhu, wel 60 jaar
oud kan worden. De kleinere uiltjes
worden zo’n 20 tot 25 jaar oud.
Uilen worden vaak ingezet tegen ongediertebestrijding zoals bij
ratten- en muizenplagen en daar
huiverden de peuters toch wel van.

Tegen het einde van de uilenshow
durfde een enkeling zelfs de relatief grote laplander op zijn hand
te nemen. Een grote dikke handschoen voorkwam dat de klauwen
van de uil de kinderhand kon
bezeren.
Na de voorstelling werd
limonade gedronken en een koekje
gegeten waarna alle kinderen een
tekening maakten over . . . uilen!

Record aantal paarden en pony’s
op paardenmarkt in Lottum
Lottum beleefde afgelopen
maandag de 25ste paardenmarkt
in zijn nieuwe opzet.

Vista accountants & belastingadviseurs
feliciteert haar cliënten
Com-Connect en Autoschade Herstel Noord-Limburg met
de nominatie voor de Peel Maas Regio
Ondernemersprijs 2009!

”De eerste handelaren
meldden zich al om
3.00 uur ’s nachts”

Wij wensen jullie veel succes met
de presentatie op 26 november!
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Record aantal paarden en pony’s aanwezig in Lottum

Het aantal geregistreerde
paarden en pony’s was 860 stuks.
Een record in de geschiedenis van de
Lottumse traditie. Volgens de organisatie was de handel in paarden en
pony’s goed, maar waren de prijzen
relatief laag.
Lees verder op pagina 2
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’Record aantal paarden en pony’s op paardenmarkt in Lottum’
”Lottum blikt terug
op een geslaagde
paardenmarkt zonder
ongeregeldheden”

Ook in de paardenhandel laat de
kredietcrisis zijn sporen na. Traditioneel
begint de handel in paarden om 6.00
uur. De eerste handelaren meldden
zich al om 3.00 uur ’s nachts.
De pony’s en paarden worden
onder belangstelling van mogelijke
kopers afgeladen. De beste dieren
worden vaak meteen verkocht.
Het weer was goed en dat zorgde
voor een groot aantal bezoekers op
de braderie die om 8.00 uur begon.
Piet de Boer, bestuurslid van Pony- en
Ruiterclub Lottum: “Het is moeilijk om
het juiste aantal te schatten, maar het

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

De paardenmarkt Lottum werd druk bezocht
zit zeker tussen de 8.000 en 10.000
mensen”. Ook de sfeer was prima.
Volgens de organisatie hebben zich
geen ongeregeldheden voorgedaan. Het bleef bij zeer onschuldige

incidenten. Chrit Peeters uit Lottum
vertelt: “Twee oudere mensen meldden zich met de mededeling dat ze
hun auto niet meer konden vinden.
Navraag naar herkenningspunten

leidde uiteindelijk naar de vermiste
auto”. De douane controleerde of
paardenhandelaren geen landbouwdiesel in de tank van hun auto’s
hadden.

Winnaar UNICEF-tekening in Sevenum
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T 06 12 18 36 26
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Verspreiding
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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.

Met een abonnement op Unicef Kids United steunt Lina van der Hulst uit Sevenum het werk van UNICEF. Ze
vindt het een leuk magazine en helpt daarmee kinderen uit arme landen. Lina zit in groep 8 van Basisschool
De Horizon. Ze nam met succes deel aan een tekenwedstrijd. Aan de deelnemers werd gevraagd te tekenen hoe
ze het werk van UNICEF zien.
Het Kinderrechtenverdrag van de
Verenigde Naties bestaat dit jaar 20
jaar. Het is ook 60 jaar geleden dat
de zevenjarige Tsjechoslowaakse Jitka
Samkova een tekening naar UNICEF
stuurde. Dit als dank voor de hulp
die zij na de Tweede Wereldoorlog
van UNICEF kreeg. UNICEF vond haar
tekening zo mooi dat ze er kaarten
van liet maken. Voor de tekenwedstrijd dit jaar waren in totaal 450

tekeningen ingestuurd. Hieruit werden
25 inzendingen genomineerd. De
jonge tekenaars en hun familie waren
op woensdag 11 november te gast in
Madurodam. De jury had haar keuze
gemaakt. De tien beste tekeningen
werden beloond. Ze kregen van presentatrice Nicolette van Dam de tekening
op groot formaat en daarnaast netjes
ingelijst. De 15 bijna-winnaars kregen
een kleiner ingelijst exemplaar. Met de

tekening geeft Lina aan dat ze zich verbonden voelt met de kinderen in arme
landen. `Friends for Ever` drukt dat goed
uit. Juist de tekst en hoe die verbeeld
was, sprong eruit, aldus de jury.
Ook was er een optreden van
Marissa en haar zus Danita. Marisa is
bekend van het Junior Songfestival
2008. De feestelijke bijeenkomst
werd afgesloten met een bezoek aan
Madurodam. Zie ook: www.unicef.nl.

Zoals voorgaande jaren zijn hier
verschillende personen voor bekeurd.
Verder is bij een marktkraam handelswaar in beslag genomen, omdat het
niet origineel was. Op dinsdag, de dag
na paardenmarkt, werd er opgeruimd.
Twintig vrijwilligers waren actief met
het verwijderen van voornamelijk
paardenuitwerpselen en verpakking
van etenswaar. Tijdens het koffiedrinken van de opruimploeg kwam ter
sprake dat Albert Willemsen, die al 25
jaar de paardenaanvoer regelt, ermee
stopt na dit jaar. Willemsen, die goed
overweg kon met de vaak stijfkoppige
handelaren, zal alsnog een presentje
overhandigd krijgen door de organisatie. Al met al blikt Lottum terug op een
zeer geslaagde paardenmarkt 2009.
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Leerlingen CitaVerde College

In de greep van speculaasactie
Deze week is de inmiddels bekende speculaasactie gestart van leerlingen van het CitaVerde College in Horst.
Leerlingen proberen pakken speculaas te verkopen aan ouders, buren, familieleden, vrienden en bekenden. Drie
pakken speculaas worden voor vijf euro aan de man gebracht. De actie wordt ondersteund door de Wilde Ganzen
en de NCDO; hierdoor zal de opbrengst bijna worden verdrievoudigd. NCDO staat voor Nationale Commissie voor
Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. Dit jaar is het doel van de speculaasactie geld in te
zamelen voor de renovatie van het kindertehuis in Wolefeo (Flores, Indonesië).

Bij ons gaat het
maar om één ding:

Lekkere
chocolade

HORST • MAASBREE

Boeken-platen en CD markt in Horst
Zaterdag 21 november organiseren de vrienden van verpleeghuis Elzenhorst een boeken-platen en CD markt. De markt begint om 11.00 uur en
duurt tot 15.00 uur.
De markt wordt gehouden in De Tamboerijn, de ontspanningsruimte van
verpleeghuis Elzenhorst, in Horst. De opbrengst van de markt komt ten
goede aan de bewoners van verpleeghuis Elzenhorst.
De entree is gratis!

Opbrengst speculaasactie gaat naar kindertehuis in Wolefeo (Flores Indonesië)
In de winkels is Sinterklaas al
zichtbaar in aantocht. Zo ook op het
CitaVerde College in Horst. Dit college
is weer in de jaarlijkse greep van de
speculaasactie. Een groep leerlingen
zorgt dit jaar voor extra sfeer en activiteit. Samen met de Stichting Nativitas
hebben deze jongelui in juli het project
bezocht waar de opbrengst van deze
actie jaarlijks naartoe gaat.

”De mensen wonen
in hutjes van bamboe
zonder vloer”
Met eigen ogen hebben zij kunnen
zien wat er met hun geld gebeurd
is in het verre Flores. Ze hebben alle
kindertehuizen van de Belgische
ontwikkelingswerkster Mama België

bezocht en zijn behoorlijk onder de
indruk teruggekomen.
De indrukken waren goed, ondanks dat zij op Flores een week in
quarantaine gezeten hebben vanwege
verdenking van Mexicaanse griep.
Misschien zijn zij juist hierdoor nu
extra gemotiveerd om zich in te zetten voor het project. Zij proberen al
weken om zoveel mogelijk mensen te
benaderen en informatie te verstrekken over hetgeen zij gezien hebben
in het verre Indonesië. Zij bezoeken
hiervoor allerlei scholen, verenigingen
en organisaties. Dit is overigens een
eis van de sponsor van de reis.
Ook proberen zij hun medeleerlingen, die niet het geluk hadden mee te
mogen naar Flores, te motiveren om
zich in te zetten voor de verkoop van
de speculaas. Zij doen dit aan de hand

van hun enthousiaste verhalen en zelf
opgenomen films en foto’s.
Het kindertehuis in Wolefeo ligt
geïsoleerd en ver in het binnenland
van Flores, in een klein dorpje. De
mensen wonen in hutjes van bamboe
zonder vloer. In de jaarlijks terugkerende regenperiode stroomt het water
van de berg door de hutjes en is het
er een modderboel, waar dan allerlei
ziektes heersen.
De leerlingen hebben de woonomgeving van de kinderen in dit gebied
gezien en raken er niet over uitverteld.
Zij zagen ook hoe het houtwerk van
het kindertehuis door ratten en mieren
is aangevreten. Dakplaten zijn weggeroest en het tegelwerk valt van de
muren. Het tehuis heeft een capaciteit
van 40 kinderen maar bevat er in de
regenperiode soms wel 60 of meer.

www.hallohorstaandemaas.nl

Basisschool Meterik

Tweede prijs KinjerKultuurpries 2009
Basisschool Onder de Wieken uit Meterik heeft de tweede prijs
gewonnen tijdens de jaarlijkse uitreiking van de KinjerKultuurpries.
De prijzen werden op zondag 15 november uitgereikt in de Stadsschouwburg in Heerlen.
De afgelopen twee jaren hebben
de kinderen en het team van de
basisschool zich op diverse manieren
ingezet om geld in te zamelen voor
Stichting Malaika Kids. Deze Stichting
is bezig met de bouw van een dorp
voor weeskinderen die door aids
hun ouders verloren. Het dorp wordt
in Mkuranga, Tanzania gebouwd.
Elke week brengen de kinderen op
dinsdag een dubbeltje mee naar
school. Daarnaast werd vorig jaar
een kerstmarkt georganiseerd waar
etenswaren, speelgoed en, tijdens
een workshop gemaakte, schilderijtjes en kerststukjes werden verkocht. Ook werd er een sponsorloop
gehouden waarbij acteur Marc van

Eeuwen, ambassadeur van Malaika
Kids, aanwezig was. De kinderen van
Onder de Wieken haalden in totaal
6.000 euro op voor het goede doel.

”De bouw
van een dorp voor
weeskinderen
die door aids
hun ouders verloren”
Het schoolproject werd genomineerd voor de KinjerKultuurpries,
een initiatief van Provincie Limburg
en L1-TV. Samen met een basisschool
uit Beesel en een scholenproject uit

Heerlen, behoorde Onder de Wieken
tot de finalisten. Afgelopen zondag
presenteerden de drie scholen hun
project op het grote podium van de
schouwburg in Heerlen. Samen met
docenten Marianne Groenewegen,
Marriëtte Laurijsse, Jules Kreutz en
Melanie Broere hadden de kinderen
een Afrikaans lied, een trommeloptreden en een gedicht ingestudeerd.
Na de voordrachten volgde de prijsuitreiking. Onder de Wieken won de
tweede prijs die naast een oorkonde
uit een geldbedrag van 700 euro bestaat. Het project loopt dit schooljaar
ten einde. Met de opgedane ervaringen wordt een lesbrief samengesteld,
zodat andere scholen die dit wensen
ook aan de slag kunnen met een
dergelijk project. Binnenkort besteedt
het L1-TV programma De KinjerKraom
uitgebreid aandacht aan de uitreiking
van de KinjerKultuurpries.

Gourmetten
Al vanaf

met de feestdagen

71250
all-in

In december bezorgen wij
alle all-in gourmet
gratis aan huis

Vraag onze folder aan of kijk op de site
077 - 464 04 20
06 - 531 845 34

Wouterstraat 36
5966 PR America
info@slagerijhenkaarts.nl
www.slagerijhenkaarts.nl
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Marjolein Vermeer uit
Sevenum wint FFM-Award
Tijdens de Friends for Music (FFM)
voorstelling in de Maaspoort te Venlo
vorige week vrijdag, is voor het eerst
de FFM-Award uitgereikt. De 17-jarige
dwarsfluitiste Marjolein Vermeeren uit
Sevenum won de FFM-Award. Naast
de Sevenumse waren ook de 22-jarige
slagwerker Johan Veugelers uit Ospel
en de 25-jarige gitarist Bart Janssen uit
Maasbree genomineerd.
Marjolein Vermeeren ontving uit
handen van wethouder Freek Seelen
uit Sevenum de Award plus een geldbedrag. Friends for Music wil met de
Award jeugdig talent uit de regio een
extra steuntje in de rug geven.

Kom kijken op onze OPEN DAG!
zaterdag 21 en zondag 22 november van 11.00 tot 17.00 uur

Kinderdagverblijf

Bambino

Julianastraat 2a Horst . T 06 13 39 14 55 . kinderdagverblijfbambino@gmail.com

GEBOREN:

Marit van de Pas
11 november 2009
Esther Camps
&
Gertjan van de Pas
Vlasvenstraat 43a
5962 AC Melderslo

Kerst staat weer
voor de deur!
De nieuwe kerstalbums
zijn er weer!

Kerstkaarten of kalenders nodig?
Wilt u een eigen
ontwerp laten drukken?
Vraag naar
de mogelijkheden!

Bel 077 396 13 50

Protestactie tegen AOW-plannen
De FNV-afdeling Horst houdt op 21 november een protestactie tegen de verhoging van de AOW-leeftijd van 65
naar 67 jaar. De politieke partijen CDA, PvdA en CU zijn voorstander van deze verhoging. De vakbond vraagt aan haar
leden te beoordelen of dat terecht is. De protestactie vindt plaats in Eindhoven, waar men met een bus naartoe gaat.
Ook niet-leden zijn welkom. Aanmelden kan bij Lei Jeucken, tel 077 398 27 82 of bij Rina Sweerts, tel. 06 12 44 60 49.
De meest prangende vragen van de
bond zijn:
- Hoeveel personen zijn er vóór
zijn/haar twintigste beginnen te
werken?
- Hoeveel personen zijn ná zijn/haar
twintigste beginnen te werken?
- Hoeveel personen zitten in de
WAO/WIA/WW?
- Hoeveel mensen kunnen met
prepensioen tussen 60 en 64 jaar?

Grafmonumenten
Vele modellen uit voorraad leverbaar
Keuze uit alle mogelijke materialen
en prijs klassen
Lage dijk 2 Helmond
Kievit 2 Beringe (op afspraak)
www.stassarbv.nl

Volgens de vakbond betekenen
de plannen van het kabinet dat een
grote groep helemaal geen kans heeft
om langer door te werken. Werken

tussen 60 en 65 zou slechts voor klein
percentage mensen zijn weggelegd.
Alles op een rijtje gezet, voorziet de
vakbond dat een beperkte groep (ongeveer 20%) door kan werken tot 67
jaar. De bond is van mening dat 80%
van de mensen wordt veroordeeld tot
een levenslange lagere AOW en tot
lagere bedrijfspensioenen. Ook denkt
de bond dat de plannen oneerlijk,
onbegrijpelijk en onuitvoerbaar zijn.

Doe het samen!
Van 6 tot en met 14 november werd de week van de chronisch zieken gehouden. Landelijk onder het motto
`Tijd voor leven`. Plaatselijk koos men voor de slogan: `Doe het samen`. De activiteit op het CitaVerde College op
donderdagmiddag 12 november paste hier goed bij. Ongeveer tachtig chronisch zieken, hun begeleiders en
mantelzorgers namen eraan deel. De voorbereiding en organisatie gebeurde door de gemeente en Synthese.
De uitvoering lag voor deze vierde keer in handen van het CitaVerde College. Een groot aantal leerlingen van het
vmbo hielp mee.
”We laten op deze manier zien wat
we doen”, aldus Marlies Scheres in
haar welkomstwoord. ”Wat we doen
als groen onderwijs is veel meer dan
het agrarische.” Marlies is adjunctdirecteur van de vestiging Horst.
De leerlingen van het vmbo kunnen
vanaf de basisschool een groot aantal
typen onderwijs volgen. Dit gaat van
practisch naar meer theoretisch.
De uitvoering van deze middag werd
ondersteund door leerlingen uit het
derde en vierde leerjaar.

nu ook ruim vertegewoordigd waren,”
aldus Ton. De gezelligheid onder elkaar
is erg belangrijk. Ook is hij tevreden
over de medewerking van CitaVerde
en de bijdrage van de leerlingen.
In het kader van deze week was
er voor chronisch zieken ook een activiteit in het Zorghoes. Dit was voor de
eerste keer dat het Zorghoes deelnam.
In het Zorghoes in Horst is een groot

aantal typen hulpverlening onder een
dak. ”Doordat het rustig was hebben
we veel aandacht aan vragen van de
bezoekers kunnen besteden”, zegt
Emmy Bouten. ”We vonden het leuk
om te doen, je maakt nu op een
andere manier kennis met de mensen.
Ook hebben we verder kennisgemaakt
met onze collega`s.” Waarschijnlijk zal
men het volgend jaar weer meedoen.

”We laten op deze
manier zien wat
we doen”
”We zien de belangstelling voor
dit evenement jaarlijks groeien”, zegt
begeleidend docent Jan van Eijk. De
deelnemers volgden de workshops
en maakten een rondgang door de
school. Op het einde van de middag
werd een warme maaltijd geserveerd.
Uiteraard was er livemuziek. Een van
de deelnemers was Ton Jacobs. Hij
vond de bijeenkomst geslaagd en is
tevreden over de hoge opkomst. ”Vaak
zie je veel vrouwen op dergelijke bijeenkomsten. Het viel op dat mannen
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
Zoekt u een passend kado voor uw tuin?
Voederhuisjes van 15, 20, 25 en 28 euro;
nestkastjes vanaf 6 euro, bij 3 stuks 12
euro; pottafeltje 13 euro; voedertafeltje
13 euro. Ger Poels, Bakhuuske 10
Hegelsom tel. 077-3981553.

NatuursteeNbedrijf StaSSar bV

- Hoeveel mensen moeten doorwerken tot 65 jaar?
- Hoeveel vrouwen van de partners
(die werken) hebben ook een baan?
- Hoe lang kunnen vrouwen met zo’n
baan doorwerken tot 65 jaar?

NIET LEKKER IN JE VEL?
www.chatmailtherapie.nl
Verzamelaar zoekt oude voetbalshirts
en keepershirts van VVV, tegen zeer
goede betaling. www.vvvshirts.nl
Te koop op vrijdag en zaterdag:
diverse bloembollen
Tulp - Narcis - Hyacinth
Fam. Klomp, Nieuwepeeldijk 35
America, telefoon 464 13 80

Leerlingen CitaVerde maken kennis met zorg

www.hallohorstaandemaas.nl
Suzanne de Bekker in finale
So You Think You Can Dance?
Suzanne de Bekker uit Grubbenvorst heeft zich weten te plaatsen
voor de halve finale in ‘So You Think You Can Dance’ van RTL5. Suzanne
behoort daarmee tot de laatste zes deelnemers die zover zijn gekomen.
De overgebleven deelnemers
gaan strijden om een finaleplaats
waarbij het publiek bepaalt wie
doorgaat. Sinds vorige week is
Suzanne de enige Nederlandse die
deelneemt aan de danswedstrijd.
De andere twee meiden komen uit
België. De voorbije zondag liet RTL5
beelden zien van Grubbenvorst, het
dorp waar Suzanne is opgegroeid.

Zondag 22 november om 19.55 uur is
zij op RTL5 opnieuw te zien in So You
Think You Can Dance. Ook de lezers
van HALLO kunnen Suzanne een
handje helpen door op haar te stemmen via sms: Suzanne 3131.
Of bellen met het nummer
dat tijdens de uitzending in beeld
verschijnt. HALLO Horst aan de Maas
wenst haar veel succes!
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Veel vragen
voor Jan Kees de Jager

Stuntaktie!

7
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Voederhuis

Het zal niemand ontgaan zijn dat veel landelijke bewindslieden de afgelopen weken in Noord Limburg
aanwezig waren. Dit om kleur te geven aan de campagnes van de politieke partijen. Op woensdag 18 november
vonden immers de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad in onze herindelingsgemeente plaats.
Staatssecretaris Jan Kees de Jager was in Horst te gast op woensdag 11 november. Hij raast als een wervelwind
door het fiscale landschap. Zijn bijdrage was vooral inhoudelijk. Van oorsprong ondernemer met 200 personeels
leden kent hij de klappen van de zweep. Hij voelt zich thuis in een ondernemende omgeving.

Grey wash 22x20x20cm

Geldig tot: zo lang de voorraad strekt

van 12,99 voor

6,99

Nu met gratis
7 delige winterschotel
t.w.v 3,50
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GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7
077-4650080 • www.groenrijk.nl

www.hallohorstaandemaas.nl

De staatssecretaris aan het woord
De korte inleiding van De Jager
werd voorafgegaan door een toespraak
van Henk Cuppen. Hij is voorzitter
van de Industriele Club Horst aan de
Maas, zoals deze na de fusiedatum
gaat heten. Het ledenbestand omvat
50 bedrijven, met elk meer dan 10
personeelsleden en natuurlijk een
industrieel karakter. Bij elkaar goed
voor een werkgelegenheid van 4800
werknemers. ”Juist hier zullen klappen
vallen, we gaan naar de ernstigste
crisis sinds de jaren dertig”, aldus
Henk Cuppen. Hij constateerde dat er
in de verkiezingsprogramma`s over het
algemeen weinig te vinden is waar het
bedrijfsleven wat aan heeft.
De landelijke retoriek en polarisatie
zijn hem een doorn in het oog. Wel is
hij tevreden over de goede relatie met
het gemeentebestuur.
`Schrappen van overbodige en
ingewikkelde regels`, dat lijkt het credo
van Jan Kees de Jager. Trajecten om

Kerkstraat 26, 5961 GD Horst
vergunningen aan te vragen die je toch
altijd krijgt, verdwijnen bijvoorbeeld in
de prullenbak.
De overheid staat voor forse
bezuinigingen. In 2010 wordt de belastingopbrengst alleen al 25 miljard euro
lager. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de uitgaven van de overheid
met 35 miljard euro te verlagen.
Hierbij staat alles ter discussie. Ook een
andere invulling van de aftrek van de
hypotheekrente is aan de orde. Een
breed scala aan maatregelen wordt
overwogen.
Vanuit de zaal werden veel zaken
aan de orde gesteld. Bijvoorbeeld
“er zit geen schot in de regelingen met
betrekking tot grensoverschrijdend
werken. Zowel Duitsland als Nederland
doet hier problematisch over.” Of:
”We zien steeds nieuwe regels van
de overheid, je investeert op basis
van de huidige regels. Vaak ondervind
je nadeel als regels veranderen.”

Kilometerregistratie van een auto van
de zaak levert problemen op, net als
de verpakkingstax. Ook waren er klachten over de betalingsmoraliteit van de
overheid. Als je geld terugkrijgt van de
belasting, lukt het meestal wel binnen
30 dagen. Voor het overige wordt vaak
te laat betaald. Dit is slecht voor het
bedrijfsleven. Verder was er aandacht
voor aanbestedingsprocedures. Deze
moeten eenvoudiger worden zodat ook
kleinere bedrijven hier toegang toe
hebben. En ook de thuiszorg kwam aan
bod. In de thuiszorg blijkt goedkoop
en efficient gewerkt te worden door
een andere opzet. De thuiszorgorganisatie Buurtzorg is daar een voorbeeld
van. De garantiestelling bij export riep
veel vragen op en problemen in de
kinderopvang, door nieuwe wetgeving.
Niet alles valt onder het Ministerie van
Financiën. De staatssecretaris beloofde
om deze vragen aan zijn collega`s door
te geven.

Tel. (077) 354 10 86 www.schrijenjuwelier.nl

Camiel Eurlings zegt vergunning
voetgangersbrug OLS toe
De organisatie van het OLS weet
op het juiste moment hoogwaar-

digheidsbekleders te benaderen.
Op 9 november jongstleden is een

afvaardiging van het OLS stichtingsbestuur naar Panningen geweest op
uitnodiging van de CDA-fractie van
Horst aan de Maas. Doel was een
treffen met Camiel Eurlings, Minister
van Verkeer en Waterstaat. De korte
ontmoeting met Eurlings leverde
maximaal resultaat op. De OLS-winnende vereniging kreeg het bericht
dat er in overleg met Prorail een
vergunning afgegeven wordt voor het
bouwen van een voetgangersbrug
over de spoorlijn tussen het OLSterrein en het dorp Grubbenvorst. De
spoorrail is een onderbreking in de
optochtroute. De aanleg van de brug
zal ook voor extra veiligheid zorgen.
Minister Eurlings heeft al toegezegd
dat hij van de partij zal zijn in 2010
op het Oud Limburgs Schuttersfeest in
Grubbenvorst.

Dinsdag 24 november
en woensdag 25 november
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Fraai bedrag voor CliniClowns
Het achttiende Peeldebat begin november in Griendtsveen trok een
record aantal bezoekers. Ruim tachtig ondernemers bezochten de bijeenkomst in herberg De Morgenstond. Het debat werd afgesloten met een gift
van tienduizend euro aan de Peelkabouters. De Peelkabouters schenken
de gift aan de CliniClowns. Behalve regionale ondernemers waren er
burgemeesters en wethouders. Ook deputé Ger Driessen was aanwezig.
De bezoekers kwamen luisteren
naar een inleiding van de Roermondse
wethouder Jos van Rey. Er werd
gesproken over een ondernemende
aanpak door de lokale overheid.
Stadsontwikkeling en economisch beleid gaan in Roermond hand in hand.
De inleiding zat vol humor en bevatte
plaagstootjes naar de aanwezige
bestuurders. Uit handen van Marleen

Theeuwen ontving Van Rey een replica
van het Wijsneusbeeldje. Het debat
werd afgesloten met een reeks van
goede gaven. Tienduizend euro werd
in grotere en kleinere cheques opgestapeld door de aanwezige ondernemers van het Wijsneuzengenootschap.
De Peelkabouters gaan hun slogan
opnieuw weer waarmaken: “Gezonde
kinderen helpen zieke kinderen”.

Floriadevlag in
top bij CitaVerde
College Horst
Begin november werd officieel
het Floriade-partnerlogo en de
bijbehorende vlag overhandigd aan
Jan Pieter Janssen van het CitaVerde
College in Horst. Uit handen van
Floriadedirecteur Paul Beck ontving
Janssen de vlag die meteen werd
gehesen op het buitenterrein van
de school. Daarmee werd symbolisch de samenwerking tussen het
CitaVerde College en de Floriade
bekrachtigd.

‘Gouden’ huurster Wonen Horst beloond
Op vrijdag 13 november
zette Neeltje de Mulder, woonadviseur van Wonen Horst,
mevrouw Van de Ven-Sijbers
in de bloemetjes. Zij woont ruim
50 jaar met plezier aan de
Bonenkampstraat 12 in Lottum.
Reden voor de woonadviseur
om de Lottumse te verrassen
met een cadeaucheque ter waarde
van één maandhuur gratis en een
boeket bloemen.
Mevrouw Van de Ven ontving een cheque

Intuïtief coaching /
counseling, healing
Welkom bij RH-Coaching:
“omdat gezondheid en geluk
aanwezig is in ieder mens”
Ruud Hoeijmakers
077 396 9441 / 06 200 96199
www.RH-coaching.nl

Secretariaat:Broekhuizerweg 26
5871 AC Broekhuizenvorst
T: +31(0)6-511 76 908
www.beone-horst.nl
E: info@beon-e.nl
KVK inschrijfnr. 14101831
ABN-AMRO rek.nr 588091162

OPEN DAG
De opening van ons nieuw onderkomen zal worden verricht door
wethouder Marcella Dings, op
maandag 23 november 2009 om 11.00 uur.
BE One nodigt u van harte uit om vanaf 11.00 tot 16.00 uur een kijkje
te komen nemen in haar nieuwe ruimte aan de
Groenewoudstraat 1 – 3, 5961 VD HORST
BE ONe ondersteunt en begeleidt nieuw – en oudkomers in Horst aan
de Maas en omgeving op het gebied van de volgende projecten:
1. Leren van elkaar. Denk hierbij o.a. aan Nederl. taal, koken, naaien.
2. Culturele activiteiten organiseren..
3. Computerlessen in samenwerking met het Hobby Gilde.
4. Begeleiden bij het opstarten van een zelfstandige onderneming
o.a. Winkel, Praktijk, Servicediensten e.d.
5. Begeleiden bij het invullen van formulieren.
U bent van harte welkom om op deze dag kennis met onze
organisatie te komen maken.
Kees van Lent, Jos Rutten,
Caroline van Veghel en Mimi Clabbers

Laatste ronde
Burgemeester Hahn
en Sinterklaas
Nadat Sinterklaas zaterdag 14 november in Schiedam feestelijk werd
ingehaald, trekt hij weer het hele land door om kinderen te bezoeken.
Op zondag 22 november zijn de kinderen in Meerlo aan de beurt.
Sinterklaas wordt om 14.00 uur bij het gemeentehuis verwacht waar hij
voor de allerlaatste keer door burgemeester Hahn van de gemeente
Meerlo-Wanssum welkom zal worden geheten.

Dhr. T. Ren
(Doctor in acupunctuur)

en Mevr. Li Q. Shen
Willen U graag kennis laten
maken met hun praktijk in

Chinese Geneeswijze.
Specialisatie:
schoonheidsrimpels,
pijnklachten,
verlammingen,
slaap-stoornissen, etc.
Bent u geïnteresseerd
en wilt u een afspraak maken?
Ons telefoonnummer is:
06 54 727 021
Graag tot ziens op ons adres:
Groenewoudstraat 1-3
5961 VD Horst
info@acupunctuurlimburg.nl
www.acupunctuurlimburg.nl
(ondersteund door Be-ONe)

Burgemeester Hahn ontvangt voor
de laatste keer Sinterklaas in Meerlo
Nu de splitsing van de gemeente
Meerlo-Wanssum per 1 januari 2010
een feit zal zijn, zal ook burgemeester Hahn zijn taak neerleggen. Maar
Sinterklaas zou Sinterklaas niet zijn
als hij daar, samen met zijn pieten,
niet voor een gepast afscheid gaat
zorgen. Iedereen kan dat aanstaande
zondag zien bij het gemeentehuis in
Meerlo. Na deze allerlaatste verwelkoming gaat Sinterklaas met al
zijn pieten naar zaal het Brugeind

waar de kinderen van de basisschool Sinterklaas verrassen met
prachtige optredens. De intocht van
Sinterklaas wordt georganiseerd door
het Sinterklaascomité Meerlo welke
aansluiting heeft bij de dorpsraad van
Meerlo.
Dit jaar heeft het Sinterklaascomité zelfs een eigen site opgezet waar van alles te zien is over
Sinterklaas in de afgelopen jaren in
Meerlo.(www.sinterklaasmeerlo.nl)
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SINTERKLAAS

Sinterklaasprijsvraag
HALLO Horst aan de Maas organiseert dit jaar niet alleen een plak- en
kleurwedstrijd voor de kinderen, ook
de volwassenen worden niet vergeten. De prijsvraag bestaat uit twee
delen:
Verspreidt door dit nieuwsblad
vindt u rondjes met daarin cijfers. Het
totaal van alle, in deze rondjes aangebrachte cijfers (kiencijfers), geeft het
eerste gedeelte van de oplossing van
deze HALLO prijsvraag.
Daarna maakt u de volgende slagzin op een originele manier af: ’Gratis
de HALLO in iedere brievenbus...’

Bakkerij Ummenthun
Pryma
Herberg De Morgenstond
Autoservice Besouw B.V.
Bloemsierkunst De Kogeldistel
Bakkerij Derix
GCH Communicatie Groep
Basisschool De Kroevert
Bloome Huuske Rosa
Bloemsierkunst Anneke
Spar Janssen
Cafetaria Um ’t Hukske
Bloemenboetiek Simone
BoerenBond Swolgen
Modehuis Cruysberg

Nusseleinstraat 10
Genenberg 12
St. Barbarastraat 35
Californischeweg 6
Kogelstraat 62
Kerkstraat 14
Handelstraat 17
Meerweg 13
Markt 19
Hoofdstraat 37a
Vlasvenstraat 4b
Schadijkerweg 1
Past. Vullinghsplein 22
Mgr. Aertsstraat 33
Spoorstraat 1

5966 NJ
5872 AL
5766 PC
5971 NV
5963 AP
5961 GD
5961 PV
5976 NS
5973 NR
5864 BC
5962 AD
5964 NA
5975 DJ
5866 BG
5865 AE

America
Broekhuizen
Griendtsveen
Grubbenvorst
Hegelsom
Horst
Horst
Kronenberg
Lottum
Meerlo
Melderslo
Meterik
Sevenum
Swolgen
Tienray

Prijzen
Wij hebben de volgende prijzen ter
beschikking gesteld:
1e prijs: Een geldbedrag gelijk aan de
totale som van alle kiencijfers
x € 0,05;
2e prijs: Een geldbedrag gelijk aan de
helft van de hoofdprijs;
3e prijs: Een geldbedrag gelijk aan de
helft van de tweede prijs.

De uitslag zal bekend worden gemaakt in HALLO Horst aan de Maas op donderdag 10 december. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Deelnemersbon Sinterklaasprijsvraag
Naam
Adres

PC + Woonplaats

1. Het totaal van de kiencijfers die willekeurig door dit nieuwsblad verspreid staan bedraagt:
Noteer het totaal van alle kiencijfers samen met de afgemaakte slagzin
op de deelnemersbon en lever deze
voor 7 december in bij een van de
onderstaande inleverpunten.

Pakhuis
Sinterklaas
in de Mérthal
Nu Sinterklaas weer in het land
is, moet de Goedheiligman weer
op zoek naar een pakhuis om al
zijn cadeautjes te herbergen. In
Horst vond hij de Mérthal wel een
geschikte plaats. Daar is de Sint erg
mee geholpen en als dank wil hij
op zondag 29 november een feest
geven van 12.00 tot 17.00 uur.
Sinterklaas heeft naast zijn
eigen Pieten ook Scouting Horst
gevraagd te helpen met het feest.
Het feest in het pakhuis van Horst
aan de Maas was in voorgaande
jaren ook al een succes. Sinterklaas
verwacht dit jaar dan ook weer veel
kinderen met hun ouders die een
kijkje komen nemen in zijn pakhuis.
Hier kunnen de kinderen klimmen,
knutselen, speuren en geschminkt
worden. De clown heeft dit jaar een
speciale gast meegenomen. Ook
aan de opa’s en oma’s is gedacht.
Daarom zijn de winkels in het
centrum van Horst open.
Binnen in de Mérthal is een
gezellig terras, waar iedereen
een heerlijk drankje en hapje kan
nuttigen terwijl de kinderen fijn
kunnen spelen. De entree van deze
dag is vrij en de opbrengst van de
consumpties schenkt Sinterklaas aan
Scouting Horst.

2. Afmaken slagzin: Gratis de HALLO in iedere brievenbus...

Doe mee met de plak- en kleurwedstijd
die je bij deze uitgave vind van HALLO Horst aan de Maas
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Forever Focus Coaching

Grip op je dip
Forever Focus Coaching is de coachpraktijk van Karin van den
Beuken, therapeute en lifecoach. Zij coacht en geeft cursussen aan mannen en vrouwen die de dertig zijn gepasseerd en hobbels tegenkomen in
hun leven. Dit gaat vaak samen met geestelijke en lichamelijke klachten. Haar praktijk is gevestigd aan de Venrayseweg in Horst.
Er zijn best veel mensen die
tijdelijk of langere tijd in een dertigersdip, depressie of midlifecrisis
terechtgekomen zijn. Als echtgenote
en moeder van twee kinderen, van
wie één zorgkind, weet zij ook uit
eigen ervaring welke problemen zich
rond de 30+-leeftijd kunnen afspelen. Zowel persoonlijk als lichamelijk,
op het werk, in de relatie als in het
gezin. In haar praktijk ontmoet ze
steeds meer mannen en vrouwen
die aan de buitenkant ogenschijnlijk
gelukkig zijn, maar diep van binnen
ontevreden zijn over hun leven.

“Dertigers zijn jong
genoeg om een
nieuwe draai aan
hun leven te geven”
30-plussers worden gedwongen
om al vroeg na te denken over wie
ze zijn en wat ze willen in het leven.
Dit fenomeen kan men ook zien
als een groot voordeel. Men leert
vroeg omgaan met levensomvattende vragen. Dat vindt Karin niet
verkeerd: “Dertigers zijn jong genoeg
om een nieuwe draai aan hun leven
te geven.”
Karin loodst dertigers door deze
turbulente levensfase heen. Spijkers
met koppen worden er geslagen
tijdens haar coachingtraject. Haar
opvatting is dat dertigers die goed
omspringen met hun dertigerdilemma’s dit later als een voordeel

ervaren, zodat ze niet nog eens rond
hun veertigste tegen een midlifecrisis aanlopen.
De ‘lichte’ gevallen slaan zich er
vaak doorheen met hulp van vrienden; de ‘zware’ gevallen zien vaak
geen oplossing en belanden in een
depressie of burn-out.
Karin van den Beuken is enthousiast, positief en gedreven. Ze heeft
een sterk empatisch vermogen. Haar
passie is zoveel mogelijk mensen leren
om de regie over hun leven weer in
eigen hand te nemen en weer gelukkig door het leven te gaan.
Samen met de klant werkt ze
aan een sterke basis waarin deze
zijn/haar levenskracht terugvindt en
lichamelijk en emotioneel weer in
balans komt. Zij werkt met eenvoudige technieken die voor iedereen
toepasbaar zijn. De klant leert
zijn/haar eigen grenzen te stellen en
de touwtjes zelf weer in handen te
nemen.
Tijdens de coaching grijpt Karin
de turbulente levensfase van een
klant aan om zijn of haar leven
weer in harmonie te brengen met
persoonlijke waarden. Het is een
rijpingsproces, een behoefte om zichzelf te ontwikkelen. Van den Beuken
noemt het: ‘Op zoek naar jezelf’.
Levensvragen zoals ‘Wie ben ik?’ en
‘Wat wil ik?’ worden terecht gesteld,
zodat bijsturen en veranderen kan
leiden tot meer rust, acceptatie en
zin van iemands bestaan.
Meer informatie: Karin van den
Beuken, telefoon 077 374 45 33.

Hegelsomse
wint wasmachine
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Dofra Horst snelst
groeiende machinefabriek
Twee weken geleden zijn in Maastricht de FD Gazellen Awards uitgereikt
aan Limburgse snelgroeiende ondernemingen. De FD Gazellen Award is een
onderscheiding die door het Financiële Dagblad, ABNAMRO en Graydon
wordt uitgereikt aan de snelst groeiende ondernemingen van Nederland.
Naast groei speelt nog een aantal andere criteria een rol, zoals de financiële
status van een bedrijf. Dofra uit Horst heeft een Award in de wacht gesleept
in de categorie ‘bedrijven met een omzet tussen de twee en de dertig
miljoen euro per jaar’.

Website

Moonlodge
Jeanne Poulussen
Sef van Megenlaan 15
Broekhuizen
077 463 49 49
jeannepoulussen@
hotmail.com
www.hellinger
instituut.nl
Alternatieve
geneeswijze
zomer 2009

”Het werkt
heilzaam en sterkt
ons”

Directeuren Frank Verschuren
en John de Groot tijdens de Award uitreiking
Dofra realiseerde een groei van
meer dan 110% in de periode 2006 tot
en met 2008. Over die periode zag het
Horster bedrijf haar omzet van ruim
vier miljoen euro per jaar stijgen naar
bijna tien miljoen euro. Dit is voor een
productiebedrijf een bijzondere prestatie, zeker gezien de recessie die zich
in 2008 heeft ingezet. Hiermee was
Dofra het snelst groeiende maakbedrijf
in dit segment. De snelste groeier van
Limburg is privékliniek Reinaert, die in
dezelfde periode haar omzet van 2,8
miljoen naar zeven miljoen euro zag
stijgen.

“Zeker in de
beginjaren was het
niet gemakkelijk”
Dofra is sinds 2001 in handen
van de huidige eigenaren, de heren
Verschuren en de Groot. “Zeker in de
beginjaren was het niet gemakkelijk”,
aldus Verschuren. Dofra leverde toen
voornamelijk stalinrichtingen voor
de varkenshouderij. De markt is de
afgelopen jaren volledig ingezakt.

“In die tijd waren er vier gespecialiseerde middelgrote bedrijven actief
in de stallenbouw in Noord-Limburg.
Drie daarvan hebben het niet kunnen
redden.”
Dat Dofra het zo goed doet, komt
volgens De Groot door de innovativiteit van de onderneming en de
bereidheid om nieuwe wegen in te
slaan. “Vanaf 2003 zijn we ons gaan
richten op machines voor de versverwerkende industrie. Daarnaast hebben
we extra aandacht gegeven aan de
champignonsector.” Inmiddels maakt
stallenbouw geen deel meer uit van
het assortiment van Dofra. “Als geen
ander in de sector steken wij energie
in het op de markt brengen van
nieuwe machines. Daarnaast worden
bestaande machines voortdurend
doorontwikkeld, waardoor we steeds
vooraan lopen. Gebruikers van onze
machines waarderen dat, met als
gevolg dat steeds meer afnemers de
weg naar ons bedrijf hebben weten te
vinden”, aldus De Groot. Het toekennen van de FD Gazellen Award is extra
bijzonder omdat Dofra dit jaar vijftig
jaar bestaat.

De vestiging van ABEMEC is te vinden op een plek waar al lange tijd
verkoop van landbouwmechanisatie en werktuigen plaatsvindt. In de
landbouw verandert veel. Het aantal bedrijven daalt beduidend. Dat
betekent ook dat de markt voor mechanisatiebedrijven verandert. Om te
blijven bestaan moet je ook in deze sector inspelen op de toekomst. Dat
ABEMEC in Sevenum dit beheerst werd bevestigd doordat het bedrijf in
aanmerking kwam voor de Shell Service Award.

ken. Mevrouw Keysers uit Hegelsom
is de gelukkige winnares van een
AEG-wasmachine geworden van het
Jan Linders-filiaal in Horst. Eind vorige
week nam zij haar prijs in ontvangst in
het bijzijn van haar twee kinderen.

Tel.
E-mail

Start

ABEMEC in prijzen

De klanten werden uitgenodigd
om twee gelproducten te kopen van
bepaalde merken.
Daarnaast moest een slagzin
worden gemaakt. Uit alle goede
inzendingen is een winnaar getrok-

Bedrijf
Eigenaar
Adres

Sector

Onlangs heeft er bij alle filialen van Jan Linders een wedstrijd
plaatsgevonden.

Mevr. Keysers en haar twee kinderen namen de prijs
in ontvangst van supermarktmanager Rob van Haaren

Starters
in de regio

De Sevenumse vestiging ontving de prijs als waardering voor
de uitstekende manier waarop
zij als servicebedrijf werkt in de
agrarische wereld. Op zondag 8
november werd de prijs tijdens de
mechanisatiebeurs Agritechnica in
Hannover uitgereikt.
Kandidaten kunnen zich
aanmelden. Ook landen buiten
Duitsland kunnen sinds vijf jaar
meedoen. Tijdens de voorselectie
presenteren de bedrijven zich op
het gebied van strategie en visie,

marketing en serviceaanbod.
Bedrijven worden ook bezocht.
Bedrijfsleider Robert van
Rijswick is blij met de prijs. ”We
zijn met een team van 15 personen. Dit is een aansporing om
zo door te gaan”, zegt hij in een
reactie.
Het bedrijf in Sevenum is een
vestiging van de ABEMEC organisatie met 185 personeelsleden.
ABEMEC is een onderdeel van
de landbouwcoöperatie Cehave
Landbouwbelang in Veghel.

Activiteiten
Moonlodge werkt met
familieopstellingen. Dit gebeurt
op een manier waarbij het hele
systeem (familie of organisatie)
wordt bekeken. Familieopstellingen is een methode,
ontwikkeld door de Duitse
therapeut Bert Hellinger, die
ons zonder veel woorden laat
zien welke plek we in ons
huidige gezin of gezin van
herkomst innemen.
Opstellingen helpen om tot
dan toe verborgen of halfbewuste verbanden te zien en wat
de mogelijke wegen zijn om
ons, liefdevol, los te maken uit
zogenaamde ‘verstrikkingen’.
Door opstellingen kijk je naar
de wereld en het leven zonder
oordeel, zonder dat het één
beter is dan het andere.
Doelgroep
Elke volwassene, man of
vrouw, jong of oud met een
levensvraag of probleem dat
steeds terugkomt en waar maar
niets echt lijkt te helpen om het
op te lossen.
Onderscheidend vermogen
Opstellingen helpen ons een
heldere blik te krijgen op de
blinde vlekken in ons leven.
Vooral op de invloeden vanuit
onze familie, die ons voelen,
denken en handelen bepalen.
Het is belangrijk deze werkelijkheid onder ogen te zien en in
harmonie tot ons te nemen. We
zien dan dat er met de werkelijkheid niets verkeerd is. Het
werkt heilzaam en sterkt ons.

winkel&bedrijf
nieuws
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Supervisie en coaching

Het verhaal van Tonny
van der Zanden

In deze tijd van stress, hoge verwachtingen en hoge druk (die mensen zich soms ook zelf opleggen), geeft
Tonny van der Zanden richting aan personen die op het gebied van hun werk de draad even kwijt zijn. Ook helpt ze
mensen die zich verder willen ontwikkelen in hun contactuele eigenschappen. Ze doet dit door middel van
supervisie en coaching in haar bedrijf met de naam ‘Ballotte’. Van der Zanden richt zich voornamelijk op beroepskrachten uit de gezondheidszorg, het welzijnwerk, onderwijs en overheidsinstanties.
Supervisie is een methode om de
complete beroepshouding van iemand
te analyseren en te verbeteren.
Er wordt binnen het traject gesproken
over het verleden, het heden en de
toekomst. Supervisie is ontwikkeld
om verbeteringen in je werksituatie te
realiseren voor de lange termijn.

”De naam van
de onderneming,
‘Ballotte’, is Frans
voor balletje”
De praktijk van Tonny van der
Zanden is gevestigd aan de Hees in
Kronenberg. De boerderij straalt rust
uit. Het is typisch dat de achterdeur
hier de voordeur is. “Hier komt

nooit iemand door de voordeur naar
binnen”, zegt Tonny van der Zanden.
Ze is geboren in Mierlo en komt
uit een gezin van zeven kinderen.
Vanuit Mierlo is ze via Venlo en
de Boekend 27 jaar geleden in
Kronenberg terecht gekomen.
De keuze voor Kronenberg is niet
bewust; het had ook een ander
dorp kunnen zijn. Op zoek naar een
vrijstaand huis met mogelijkheden
kwam Tonny daar terecht. Van der
Zanden komt uit de gezondheidszorg.
“Ik heb zeven jaar als wijkverpleegkundige gewerkt en tien jaar als
rayonmanager bij het Groene Kruis.
Achteraf vond ik de zeven jaar als
wijkverpleegkundige wel het leukst.
Als manager krijg je toch meer te
maken met ‘mokkende’, ontevreden
mensen.”

In 1990 volgt Van der Zanden
een supervisieopleiding met in het
achterhoofd dat ze iets voor zichzelf
wilde beginnen. Aanleiding voor de
opleiding is een supervisietraining die
ze kreeg tijdens een studie voor haar
werk. Ze voelde dat supervisie goed bij
haar paste.
Door een ernstig ongeval balanceert Van der Zanden op het randje
van de dood. Een lange periode van
revalidatie en acceptatie volgt. Van der
Zanden vertelt: “Na het, bijna fatale,
ongeluk realiseerde ik me, dat ik op
dat moment op een kruispunt in mijn
leven stond. Het was een moment
van bezinning en een moment om te
kiezen. Ga ik rechtsaf of linksaf?” Na
haar revalidatie maakt Van der Zanden
een keuze. Na in 2000 een vervolgopleiding supervisie gevolgd te hebben,

start ze in 2002 haar eigen bedrijf. De
naam van de onderneming, Ballotte,
is Frans voor balletje. De gedachte
achter deze naam legt Van der Zanden
als volgt uit: “Ik was bezig met het
ontwerp van mijn visitekaartje en
tekende een cirkel op de plek waar
het logo moest komen. In die cirkel
zag ik een balletje en een balletje kan
alle kanten op. Het kan hard of zacht
rollen, zelfs stil liggen. Het kan naar
boven en beneden, naar links en naar
rechts. Het balletje kan tegen de paal
van het doel komen, maar kan er ook
in vliegen. Dit is precies het proces
dat ik doorloop met mijn cliënten.
Vandaar dat het balletje de basis voor
mijn bedrijfsnaam en logo is”. In 2008
volgt Van der Zanden een opleiding tot
coach. Een coachingstraject richt zich
meer op de organisatie waar mensen
nu werken en geeft op kortere termijn
resultaat.
Op de vraag wat ze in haar
bedrijf merkt van de huidige recessie, antwoordt Tonny: “Veel personen,
bedrijven en instanties houden op dit
moment de hand op de knip. Juist in
deze tijd is een supervisietraject goed
om sterker te staan in een situatie
waar bijvoorbeeld gereorganiseerd
moet worden”.

”Een bijna fataal
ongeluk heeft Tonny
van der Zanden geleid naar haar huidige werkzaamheden
binnen een eigen
onderneming”
Van der Zanden sluit af: “Het
ongeluk heeft mij sterker gemaakt
en het heeft ervoor gezorgd dat ik
makkelijker kan relativeren. Hierdoor
heb ik ook het gevoel dat ik veel meer
aan kan dan voorheen en dat ik veel
rustiger ben. Ook de leeftijd geeft natuurlijk de ervaring en rust die nodig is
om mensen goed te kunnen helpen”.

Het beste
Sinterklaascadeau
vind je bij Ovivo in Meerlo

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Vermoeidheid, Stress, Migraine, Overgangsklachten,
Tennisarm, R.S.I, Rug- Nekklachten, Ischias, Hielspoor

Pakket zelf samenstellen
Vrijdag 13.30-17.00 uur
zaterdag 10.00-15.00 uur

Ook bij: Stoppen met Roken en Overgewicht

Rob Coumans

HORST: Schoolstraat 59
ARCEN: Roobeekweg 2
www.acu-balance.nl
lid N.V.A., N.V.K.H., B.V.A.T.

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

Verkoop van samengestelde
pakketten bij Bakkerij Sijbers,
Hoofdstraat 31 in Meerlo.

Streekproducten
Cadeaupakketten
Heesweg 9, Meerlo
0478 69 72 71

Project
‘Vrijetijdsmakelaar’
draait op
volle toeren
Twee maanden na het
startschot draait het project
‘Vrijetijdsmakelaar’ op volle
toeren.
De Vrijetijdsmakelaar bevordert
vrijetijdsparticipatie van mensen
met psychische problemen,
lichamelijke beperking, chronische
ziekte, verstandelijke beperking en
senioren. Ook wil zij het aanbod
van vrijetijdsactiviteiten voor deze
doelgroep vergroten. Het project
is actief in de gemeenten Horst
aan de Maas, Meerlo-Wanssum,
Sevenum en Venray. Directeuren
van diverse zorg- en welzijnsinstellingen in deze gemeenten zetten
eind september hun handtekening
onder het convenant. Hiermee was
de Vrijetijdsmakelaar feit.
Mensen met vragen over een
passende vrijetijdsactiviteit zijn
geplaatst en presentaties over
het project worden doorlopend
aangeboden en gehouden. De
coördinator van het project, Ingrid
van de Sigtenhorst, bracht diverse
bezoeken aan verenigingen en
organisaties over samenwerkende
activiteiten. De betrokken zorgen welzijnsinstellingen werken
nauw samen om mensen met een
beperking actief te betrekken bij
speciale of reguliere vrijetijdsactiviteiten. Maar ook om verenigingen
en organisaties te ondersteunen
om mogelijkheden te creëren
voor mensen met een beperking,
psychische problemen, chronische
ziekte of senioren.
Informatie over het project is te
verkrijgen bij coördinator Ingrid van de
Sigtenhorst, telefoon 06 12 07 85 61.
U kunt ook mailen naar:
i.vd.sigtenhorst@mee-nml.nl.

Pietenjacht
in Toverland
Ook dit jaar vindt in Attractiepark
Toverland een Pietenjacht plaats.
Voor deze speciale gelegenheid
brengen tientallen Zwarte Pieten op
zaterdag 21 november en zondag 22
november 2009 een bezoek aan het
Limburgse attractiepark.
De jeugdige bezoekers ontvangen
bij binnenkomst in het park een
speciale Pietenspeurkaart. Met de
Pietenspeurkaart in de hand is het de
bedoeling om álle Pieten te herkennen.
Zo is er de rondfladderende Kanariepiet,
de heel vrolijke Danspiet of de áltijd
luie Slaappiet. Waar is de Pleisterpiet
en hoe vaak is Kluspiet al in die
houten achtbaan geweest? Een bezoek
aan Sinterklaas ontbreekt ook niet.
Tijdens de avontuurlijke Pietenjacht
is Attractiepark Toverland gewoon
geopend. De Pietenjacht is een idee van
Jong Nederland Limburg (het eigentijds jeugdwerk in Limburg) en wordt
uitgevoerd door vrijwilligers van Jong
Nederland Limburg. Toverland is elke
dag geopend van 10.00 tot 18.00 uur.
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Joekskapel
`Efkes
Angers`
zoekt leden
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Zonnebloem bestaat 60 jaar
De Zonnebloem bestaat dit jaar 60 jaar. Reden voor de Regioafdeling Peel & Maas om met dertig gasten en dertig vrijwilligers naar het Liberty Parc in
Overloon te gaan. Dertig en dertig opgeteld maakt samen zestig, van 60 jaar Zonnebloem. Vrijdag 20 november vindt het bezoek plaats. Wat is de
Zonnebloem en hoe is de afdeling Regio Peel & Maas ontstaan?

Zin in muziek maken en
gezelligheid? Dat kan bij
Joekskapel `Efkes Angers`.
Deze is in 1985 opgericht als
damesjoekskapel in Kronenberg.
In 2005 bleek dat mannen noodzakelijk waren om het tekort
aan belangstelling van vrouwen
op te vangen. De kapel heeft nu
een bezetting van 13 personen.
Ze zijn niet alleen afkomstig
uit Kronenberg, maar ook uit
Helenaveen, America, Meterik
en Horst. De wekelijkse repetitie
is op maandag. Met carnaval,
Kennedymars en bijvoorbeeld
Powerman wordt er opgetreden.
Man, vrouw, jong, oud, wel of
geen ervaring met muziek, het kan
allemaal. Zoals de naam al zegt, is
het allemaal net even anders!
`Efkes Anjers` is op zoek naar
nieuwe leden. Hiervoor kunt u
contact opnemen met Stieny,
tel. 077 4671591 of met Riny,
tel. 077 3969329. Zie ook
www.efkesangers.tk. Daar kunt u
ook een bericht achterlaten.

Vrijwilligers van de Regio Zonnebloem
tijdens een vakantieweek in Luxemburg
De Zonnebloem is ontstaan naar
aanleiding van het radio-ziekenbezoek
van Alex van Wayenburg. Steevast
eindigde hij zijn programma met de zin
’Houd de Zonzij’, een kreet die je ook
tegenwoordig nog wel hoort binnen de
Zonnebloem. In 1949 werd landelijk een
officiële start gemaakt met het werk, dat
ook nu nog groeit en bloeit.
In 1964 is regio Horst en afdeling
Horst opgericht en in de jaren daarna
ontstonden vanuit Horst meer plaatselijke afdelingen. Na een bestuurswisseling

in 1981 binnen de afdeling Horst is men
gaan werken aan de oprichting van een
regio met een eigen identiteit en zo is
op 8 januari 1982 de nieuwe Regio Peel
& Maas opgericht met een eigen bestuur.
De regio bestond toen uit de afdelingen
Horst, Melderslo en Sevenum. In 1988
voegde de afdeling Grubbenvorst zich
bij de Regio Peel & Maas. Daarna is men
middels contactpersonen gaan werken in
de omliggende dorpen, met als resultaat
dat in januari 1993 de plaatselijke
afdelingen Meerlo, Swolgen, Tienray

en Broekhuizen/vorst zijn opgericht.
In 2001 vond een heroprichting van de
afdeling Grubbenvorst/Lottum plaats.
De regio was toen compleet met zes
afdelingen. Inmiddels is de afdeling
Melderslo opgegaan in de afdeling Horst.
Regiobestuurslid Lei Keursten uit
Grubbenvorst: “Op dit moment zijn er in
de Regio Peel & Maas zo’n 175 mensen
actief als vrijwilliger. De doelgroep telt
zo’n 725 mensen, voor wie onze vrijwilligers klaarstaan. Als kerntaak hebben
we het regelen van het bezoek en het
organiseren van activiteiten voor de doelgroep. Veel vrijwilligers willen bewust
een bijdrage leveren aan het minder
geïsoleerd zijn van mensen die in de
schaduwzijde van het leven verkeren.”
De gemiddelde leeftijd van de
vrijwilligers ligt rond 65 jaar. Met het
bezoek aan het Liberty Parc wil de
Zonnebloemregio Peel & Maas de bevrijding van Noord-Limburg herdenken. Het
is 65 jaar geleden dat Noord-Limburg in
november 1944 na hevige strijd bevrijd
werd. Een gebeurtenis die voor de meeste
gasten nog goed in herinnering ligt.
In het museum krijgen de
‘Zonnebloemers’ met hun gasten
combinatierondleidingen (in drie
groepen), en een rondleiding door het
Marshallmuseum. Voor sommigen de

eerste keer dat ze in het vernieuwde
museum komen. De middag wordt
afgesloten met een diner.

Vogelmarkt
in zaal
‘t Brugeind
Vogelvereniging
De Gevleugelde Vrienden
Wanssum en omstreken organiseert op zondag 22 november 2009 een vogelmarkt.
De markt vindt plaats in ’t
Brugeind te Meerlo van 09.30
tot 12.00 uur.
Op deze vogelmarkt kan
iedereen vogels kopen, maar
ook verkopen. Er zijn tevens
diverse vogelhandelaren
aanwezig. Verder kan men op
de markt terecht voor alle
vogelbenodigdheden zoals
vogelvoer en nestkastjes.
Op de markt worden geen
duiven en kwartels toegelaten.
Voor verdere informatie:
M.van Osch 0478 53 12 21.

Dienstenveiling
Harmonie Unie
Op 6 maart 2010 is het weer zover. Een muziekvereniging heeft altijd
geld nodig. Vandaar dat de `De vrienden van Harmonie Unie` uit Sevenum
voor de vijfde keer een dienstenveiling op poten zetten. In 2010 gaat het
om geld voor ondersteuning van de jeugdharmonie zodat instrumenten,
uniformen en lessen betaald kunnen worden.
Het eerste wat te doen staat bij
het organiseren van een dienstenveiling is het werven van diensten.
Diensten kunnen aangeboden worden
door vriendenclubs, verenigingen,
bedrijven, familie en natuurlijk gewoon door particulieren. Voorbeelden
van diensten uit vorige veilingen zijn:
een optreden van de dansgarde, een
serenade van de Harmonie, een rondvlucht, een dag op de tandem, een
privéchauffeur, een zangserenade voor
wie dan ook, een dag mee op jacht of
een middag solexen.
Harmonie Unie bestond in 2008
165 jaar. Ze is een van de oudste

muziekverenigingen van Nederland.
In 1833 nam Pieter Everts het initiatief
om de Harmonie op te richten. Hij was
van 1830 tot 1836 burgemeester van
de `tweelinggemeente` Sevenum en
Horst.
Opgaven voor diensten kunnen
naar: Stefan Hectors, tel. 077 4678169
of 06 20974482, Ruud Fuchs, tel.
077 4672561 of 06 15038601. Harry
van de Kolk, tel. 077 4673284 of
Eric Tielen, tel. 077 4673779 of 06
11627299.
Zij zijn zelf actief op zoek naar
diensten. Nog fijner is het als u ze
benadert om een dienst aan te bieden.

Limberry is een nieuw opgericht veredelingsbedrijf gericht op onderzoek en ontwikkeling van
nieuwe aardbeirassen voor de wereldwijde, professionele markt. Limberry is gevestigd te Horst.
Momenteel heeft Limberry een vacature voor de functie van:

Assistent Veredelaar Aardbei
M / V fulltime
Werkzaamheden
In deze veelzijdige functie ondersteun je de veredelaar in het opzetten en uitvoeren van het
aardbeien veredelingsprogramma. Werkzaamheden bestaan uit plannen en uitvoeren van het
kruisingswerk, beoordeling en selectie van planten en dataverwerking.
Daarnaast zul je ondersteunende werkzaamheden verrichten voor de teelt. En zul je betrokken
worden bij de uitvoering van ziektetoetsen. Het bezoeken van proeflocaties in binnen- en
buitenland vormt onderdeel van de functie.

Basis voor succes

Najaarsconcert fanfare
Broekhuizenvorst in Kasteel Ooijen
Op zaterdag 21 november
zal de fanfare Broekhuizenvorst
en Ooijen een najaarsconcert
verzorgen. De fanfare doet dit
in samenwerking met fanfare
De Peelklank uit Ysselsteyn.
Beide muziekverenigingen
brengen een gevarieerd
programma. Het concert vindt
plaats in een zaal van Kasteel
Ooijen te Broekhuizenvorst. De
aanvang van het concert is om
20.00 uur.

Voor deze functie zijn we op zoek naar een gedreven, enthousiaste persoon met een flexibele
instelling. Je bent praktisch ingesteld en voert het werk netjes en georganiseerd uit. Je werkt graag
zelfstandig maar ook in teamverband. Kennis en/of ervaring met veredeling is een sterke pré.
We zoeken iemand met een HBO werk- en denkniveau, door opleiding of verkregen via
werkervaring. Het betreft hier een nieuwe functie met groeikansen. We zijn op zoek naar een
leergierig en analytisch persoon die beslissingen durft te nemen. Met goede computervaardigheden en bereidheid tot reizen.

Limberry biedt
Een zeer afwisselende functie in een informele, maar resultaatgerichte en professionele
werkomgeving. Uiteraard wordt er een passend salaris voor deze functie geboden.

Interesse?
Voor meer informatie over deze functie kan je bellen met Renate Velders, 077 397 99 00.
Reageren kan binnen 14 dagen door je brief met curriculum vitae te sturen naar:
Limberry BV, t.a.v. R.M. Velders, Postbus 6219, 5960 AE Horst.
Of per e-mail: rvelders@limberry.com
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Toneel `Op ôs menéer`
‘Het hele leven is een toneelspel’ zegt men weleens. Echt toneelspelen kom je op heel veel manieren tegen. We kennen de professionele
toneelgezelschappen en een groot scala aan amateuractiviteiten. Dit
laatste soms op een manier zoals je het niet verwacht. De toneelclub in
Kronenberg heet dan ook niet voor niets: `Op ôs menéer`. Alles gebeurt op
hun eigen gekozen manier. De club kent alleen vrouwelijke spelers.
Voor zover niet bekend: er zijn
stukken, waarin alleen door vrouwen
gespeeld wordt. Er zijn dan geen
rollen voor mannen.
”Mannen kunnen wel
vrouwenrollen spelen, maar vrouwen in een mannenrol, dat lukt
niet”, zegt Zus Kleuskens. Ze is een
van de acht betrokkenen bij de
komende uitvoering.

Ongeveer acht jaar geleden
startte het toneel als een activiteit van en voor de LVB. Dit staat
voor Limburgse Vrouwenbond, nu
opgegaan in Zij-Actief. Het idee om
ook eens voor anderen op te treden,
was snel geboren. Nu wordt alleen
nog voor Zij-Actief opgetreden als dit
als activiteit in het winterprogramma
opgenomen is.

Op zondag 29 november is de
jaarlijkse uitvoering. Iedereen is er
welkom. Dan wordt de klucht `Een
rechter is ook maar een vrouw` op
het toneel gebracht. Mogelijk is het
bestaande decor met een likje verf
aangepast. Het zou hetzelfde kunnen zijn als het vorig jaar.
Er is geen sprake van subsidie.
Er is zelfs geen vastgesteld entreebedrag. Iedere bezoeker kan het op
zijn eigen manier invullen.
De reacties op eerdere uitvoeringen zijn erg positief. De uitvoering
met acht spelers vindt plaats in
`De Torrekoel` in Kronenberg en
begint om 20.00 uur.

GZV ‘Le Rossignol’
sluit jubileumjaar af
Zangkoren spelen een belangrijke muzikale rol in de kernen van Horst
aan de Maas. Een van die koren is Gemengde Zang Vereniging ‘Le Rossignol’
uit Lottum. Alle activiteiten dit jaar hebben in het teken gestaan van haar
vijftigjarig jubileum. ‘Le Rossignol’ betekent ‘de nachtegaal’ in het Frans.
Een toepasselijke naam.

Le Rossignol-leden Nellie, Toos en Marianne
‘Le Rossignol‘ bestaat dit jaar vijftig jaar. Op zondag 22 november wordt
het jubileumjaar afgesloten met een
heilige mis. Op die dag is het precies
vijftig jaar geleden dat de vereniging
werd opgericht. Dat gebeurde op
22 november 1959, na de hoogmis.
Een van de oprichters is Toos in ’t
Zandt, die de eerste 21 jaar voorzitter was en nog steeds zingt bij het
koor. Ze vertelt: “We waren met tien
jonge meiden die graag een zangvereniging wilden starten. We raakten
geïnteresseerd toen het gemengd koor
uit Arcen een optreden had in Lottum.
Na de hoogmis op 22 november hadden
we de eerste repetitie.” In 1963 werd
het dameskoor een gemengd koor.
Er moest gestemd worden. De uitslag

was 33 voor en één tegen.
Toos in ’t Zandt is een van de drie
dames die dit jaar hun vijftigjarig
jubileum vierden. De anderen zijn Alice
Janssen en Christien Keiren.
In gesprek met Toos in ’t Zandt, voorzitter Nellie Marcellis en bestuurslid
Marianne Klaassen komen er veel
verhalen los. Het is moeilijk voor hen
om een echt hoogtepunt te noemen
uit de vijftig jaar van het bestaan van
het koor. Het zijn er te veel om op te
noemen volgens de dames. Uiteindelijk
wordt ‘de revue’ genoemd, gehouden
vanwege het feit dat Nederland vijftig
jaar bevrijd was in 1995. Heel snel
daarna komen de uitwisselingen met
buitenlandse koren. De herinneringen
blijven komen.

Le Rossignol is altijd een stabiele
vereniging geweest en hoort bij de
grotere muziekverenigingen in Lottum.
Nellie Marcellis: “Le Rossignol is een
bloeiende vereniging met 54 actieve
leden. De vereniging onderkent wel
het probleem van de vergrijzing. De
klankkleur is ondanks dat nog steeds
erg goed. Dat komt door de goede balans die we hebben tussen de tenoren,
bassen, sopranen en alten.” Marianne
Klaassen vult aan: “We zijn een hechte
groep met erg weinig verloop. De
mensen die bij het koor komen, voelen
zich meteen thuis door de warme
ontvangst.” Alle drie de dames zijn het
erover eens dat dirigent Poul van Rooij,
die sinds 2007 actief is in Lottum, voor
een grote kwaliteitsimpuls heeft gezorgd. Poul van Rooij’s partner Oksana
Baliva verzorgt vaak op professionele
wijze de muziek op piano of orgel.

”We zijn een hechte
groep met erg
weinig verloop”
De activiteiten binnen het jubileumjaar zijn gestart in november 2008.
Als eerste stond een muziekreis naar
Praag op het programma. In maart
volgde een receptie waar de drie genoemde leden hun vijftigjarig jubileum
vierden. Het artistieke hoogtepunt
was een heuse operette in mei van dit
jaar. Voorzitter Marcellis kijkt tevreden
terug op het jubileumjaar en nodigt
iedereen uit naar de afsluitende mis
te komen luisteren op 22 november
om 10.00 uur in de H. Gertrudiskerk te
Lottum.

Many More en Juezz.com in Limburgse
finale in Clash of the Coverbands
In de derde halve regiofinale van
Limburg heeft de band Many More
(Grubbenvorst/Horst) als publieksfavoriet de finale van Limburg gehaald.
De voorbije zaterdag stonden twee
bands uit Horst op het podium in
Weert voor een finaleplaats in de
Dommelsch Clash of the Coverbands.
Juezz.com, ook uit Horst, gaat even-

eens door als runner-up.
Met nummers van onder andere
Gary Moore, Pearl Jam en The Who
wist Many More de stemmen van het
publiek te winnen. Door samenzang,
een goede combinatie van nummers
en haarscherpe solo’s kwamen de
mensen los en deden druk mee.
Many More en Juezz.com kunnen

zich nu bij onder andere Campaign
voegen, waarmee het aantal Horster
bands op drie komt. De regiofinale
vindt plaats op 20 december in
de Bosuil in Weert. In deze finale
worden ook de individuele Awardsnominaties bekend gemaakt voor de
beste drummer, bassist, toetsenist,
gitarist en vocalist.

De Vrije Spelers zijn komend
weekend nog driemaal te zien

”Een sfeervol en zelfs spannend stuk, waarbij
zeker ook nog wat te lachen valt!”
Met een uitverkochte première
mag gerust gezegd worden dat het
eerste weekend van ’Het Lijk Is Zoek’
een groot succes is geweest. Komend
weekend staan De Vrije Spelers nog
drie maal op de planken. Er zijn nog
kaarten voor aanstaande zaterdag
(21 november) en zondag (22 november) verkrijgbaar. Op zondagmiddag is
er een extra matinee voorstelling, ook
hiervoor kunt u nog kaarten verkrijgen. Kaarten reserveren kan bij Leonie
Keijsers 077 464 9029.
’Het Lijk Is Zoek’ is een type to-

neelstuk dat deze theatergroep in hun
lange bestaan nog niet eerder heeft
gespeeld: de echte komische thriller.
De titel verraadt bijna bewust de kern
van het verhaal. Want het gaat van
het begin tot het eind om ‘het lijk dat
zoek is’. De reacties na afloop van de
voorstelling waren erg postitief; een
sfeervol en zelfs spannend stuk, waarbij zeker ook nog wat te lachen valt!
Het toneelstuk is geschreven door
Charles R. Dyer, geregisseerd door
Marco van de Plasse en wordt opgevoerd door De Vrije Spelers.

Sterretje in de voorruit?

Vrijdag 20 november op het Raadhuisplein in Sevenum

Autoruit reparatie
Voor meer info bel gratis: 0800-022 21 20 of 06-55700332
Of mail naar: helmond@novusglass.nl
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BluesPercussion Proms in Meterik
experiment
Muziekvirus waart
in Cambrinus
Crushers 2 is een nieuwe
Nederlandse bluesband bestaande uit drie bluesmuzikanten. Zij
geven op woensdag 25 november
een concert in Cambrinus. De
aanvang van hun optreden is
20.30 uur.
Ralph de Jongh behoeft voor
bluesliefhebbers en -kenners eigenlijk geen introductie meer. Als ontdekking van Harrie ’Cuby’ Muskee
klom hij in een paar jaar tijd vanuit
het niets naar de status van ‘één
van de meest begaafde bluesmuzikanten in Nederland’. Jasper Mortier,
ooit begonnen als basgitarist en
gespecialiseerd in blues- en rootsmuziek, is verantwoordelijk voor de
sectie ritme. Jan Mittendorp staat op
het podium als gitarist. Crushers 2
is een project met geïmproviseerde
muziek. De muzikanten laten in het
midden waar hun muziek precies
vandaan komt en welke richting
het uit zal gaan weten ze niet. Dat
doet volgens hen ook niet zozeer ter
zake. “Laat de muziek maar spreken
en voor de rest zien we wel”, zegt
Jan Mittendorp.

Crushers 2 met geïmproviseerde
muziek in Cambrinus

rond in Meterik

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 november wordt in Meterik de tweede
editie van Percussion Proms gehouden. Het percussie-ensemble van
Muziekvereniging Concordia zal op deze dagen samen met een tiental
vocalisten en instrumentalisten een avondvullende muzikale show
presenteren in multifunctioneel centrum de Meulewiek.

Proms Meterik nu verdeeld over twee dagen
Na het overweldigende succes
van de eerste Percussion Proms, die
in 2007 werd georganiseerd, besloten
de leden van het percussie-ensemble
van Concordia om van deze formule
een traditie te maken. Het besluit werd
genomen om eens in de twee jaar
een dergelijk evenement op poten
te zetten. Wie in Meterik woonachtig
is, zal het niet zijn ontgaan. De vele
auto’s met op de achterruit een gele
sticker geplakt ter aankondiging van de
Promsconcerten, zijn gewoonweg niet
te missen. Het muziekvirus waart rond.
Al vele maanden zijn de enthousiaste
leden druk doende om ervoor te
zorgen dat ook de tweede editie een
wervelend spektakel gaat worden.
Onder leiding van instructeur/
dirigent Ton Verberne werden ruim
twintig muziekstukken vakkundig
ingestudeerd. In de laatste weken
worden de puntjes op de ‘i’ gezet.
Het percussie-ensemble repeteert de
bewerkte muziekstukken dan samen
met de zangers en de gastmuzikanten.
Ook is er plaats ingeruimd voor DJEM,
het jeugdensemble van de drumband,
dat zich tijdens de Promsconcerten aan
het publiek presenteert. Tijdens de

uitvoeringen worden de toeschouwers
meegenomen op de herkenbare klanken van bijvoorbeeld Dire Straits, Diana
Ross, Mike Oldfield en Rowwen Hèze.
Zoals bij Promsconcerten gebruikelijk is, mogen toehoorders naar believen meezingen. Want daarin schuilt de
kracht van deze uitvoeringen: muzikanten en publiek versmelten met elkaar
en zorgen, samen spelend, zingend of
neuriënd voor een warm muzikaal bad.
Werd de eerste Percussion Proms nog
op één avond georganiseerd vanwege
de toen al grote belangstelling, dit jaar
vinden er twee uitvoeringen plaats.
De organisatie heeft ervoor gekozen de
zaal tijdens de vrijdageditie van stoelen te voorzien. Hiermee wordt mogelijkheid tot zitten geboden aan mensen
die moeite hebben om een hele avond
te moeten staan. Op zaterdagavond
worden statafels geplaatst. De voorverkoop voor beide Promsconcerten is
inmiddels gestart.
Kaarten kunnen worden afgehaald
bij café Kleuskens, bij café ’t Hukske en
bij Kapsalon van den Beuken-Hermans
in Meterik. Telefonisch bestellen kan
ook via 06 - 52182237 (Hai van den
Beuken).

Optreden Dwayne Verheyden
muziekcafé De Buun

The Darkraver
komt naar Horst
Zaterdag 21 november komt The Darkraver naar De Lange in Horst.
Vanaf 22.00 uur wordt het startschot gegeven voor een avond vol
Entourage. Via een rode loper worden alle gasten begeleidt naar een
avond waarin Old School prima zal worden gecombineerd met de
hardere muziek van nu. Tot 04:00 uur ’s ochtends zorgt een groot
assortiment top-dj’s voor vermaak.
De organisatie heeft ‘Neerlands’
top uit de Hardstyle, Early Rave en
Hardcore-scene naar Horst weten te
halen. DJ Dano, Buzz Fuzz, D-Passion,
Tango&Cash, X-Minded, Luke V,
Gizmo, R-Ror, King Flaat en EL V & Tip
zijn aanwezig, verdeeld over twee
areas.
Als klap op de vuurpijl zal The
Darkraver ook nog een set verzorgen. The Darkraver, geboren op 12
september 1967 en bij de Haagse
burgerlijke stand beter bekend als
Stefan André Sweet. Hij kan gezien
worden als één van de meest
mystieke, meest legendarische en
meest onderhoudende artiesten
in de huidige scene. Een rasartiest
die zichzelf vooral niet al te serieus
neemt en één overduidelijke missie
heeft: Elk optreden zo brengen,
dat het een onvergetelijke ervaring
wordt. voor het publiek. Met liters
drank, gewillige vrouwen, totale
chaos en de meest waanzinnige outfits als hoofdingrediënten weet deze
man er een knalfeest van te maken.
Maar het merk ‘The Darkraver’
staat ook voor: een geweldige DJ
met een naadloze mixtechniek, met
altijd dé perfecte platenkeus. Deze
combinatie van entertainment en
skills heeft zijn succes reeds bewezen. The Darkraver is met afstand de
meest geboekte DJ in de scene, die

The Darkraver,
zaterdag 21 november
hem een gigantische, en nog immer
groeiende groep fans oplevert.
De kaartverkoop is enkele weken
geleden gestart en er is nog een
beperkt aantal kaarten beschikbaar.
Deze zijn verkrijgbaar bij De Lange
Horst of Platenzaak Sounds in Venlo.
Voor meer informatie zie
www.delangehorst.nl.

Voor meer dan alleen dansen...

Zondag 22 november treedt de band ‘TexMexPlosion’ op in muziekcafé
De Buun te Horst. De aanvang is om 18.00 uur en de toegang is gratis.
Dwayne Verheyden is afkomstig
uit Montfort en ontdekte op zeer
jonge leeftijd muziek als zijn grootste
passie. Omdat pa Verheyden veel
Tex-Mex luisterde, kreeg Dwayne al
snel een voorliefde voor deze muziek.
Op zevenjarige leeftijd begon Dwayne
met lessen op een pianoklavier accordeon. Eén jaar later ging hij al mee
naar concerten van Flaco Jimenez.
In 2003 is Dwayne (op dat moment 12 jaar jong) overgestapt op
knopaccordeon. Dit instrument gaat meer
de richting op van de trekharmonica. Na
een interview op TV Limburg in 2005
volgden vele optredens. Op 11 november 2007 won Dwayne ‘De Sjeng’, een

prijs voor aanstormend accordeontalent.
Flaco Jimenez is zijn grote voorbeeld.
Zijn grootste wens om een keer met
Flaco op het podium te mogen staan,
ging in 2008 in vervulling. Dat had als
gevolg dat Dwayne samen met Flaco
en Max Baca twee nummers heeft
opgenomen.
Op advies van Flaco heeft Dwayne
zijn eigen band, TexMexPlosion,
opgestart.
In juni 2009 heeft dhr. Fausel (productmanager Hohner EU) aan Dwayne
een nieuwe Hohner Corona model
‘Flaco Jimenez’ uitgereikt. Hohner ziet
Dwaynes talent duidelijk en wil hem
graag ondersteunen en begeleiden.

Dans & Partycentrum
0478-510500

www.dansenenfeesten.nl

Raadhuisstraat 6 5801 MA Venray

Maandag en woensdag bij “De Riet” in Horst

HipHop
Band TexMexPlosion
treedt op in muziekcafé De Buun

®

Kids
Dance

Ook voor het verzorgen van uw feestjes, thuis of op locatie.
Bel vrijblijvend voor meer informatie.
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Welfare-tentoonstelling Horst
De Welfare afdeling Horst aan de Maas en Sevenum van het Nederlandse Rode Kruis houdt zondag 22
november aanstaande haar jaarlijkse tentoonstelling. Producten die deelnemers bij welfare-activiteiten van het
Rode Kruis het afgelopen jaar hebben gemaakt, zijn dan te bewonderen en te koop. De tentoonstelling vindt
plaats op zondag 22 november van 10.30 tot 16.00 uur in het Rode Kruisgebouw aan de Loevestraat te Horst.
Diverse producten worden
tentoongesteld, variërend van 3Dkaarten tot kunstzinnig borduurwerk
zoals Hardanger. Tevens vindt een
demonstratie plaats hoe kunstzinnige parapluutjes gemaakt kunnen
worden.

Al deze producten worden gemaakt
op de acht locaties in de gemeente
Horst aan de Maas, waar de Welfarevrijwilligers wekelijks een middag
organiseren. Deze middagen zijn
bedoeld voor ouderen en gehandicapten die gezellig bij elkaar willen ko-

men onder het genot van een kopje
koffie. Hierbij kan iedereen doen
wat hij of zij leuk vindt. Zo wordt er
af en toe een kaartje gelegd, een
spelletje gespeeld, of er wordt gehandwerkt en geknutseld. Een kijkje
komen nemen kan en mag altijd.

Film Nothing About Us 26 november
in Filmhuys de Tiendschuur Horst
De documentaire Nothing About Us van Swolgenaar Marijn Poels zal donderdag 26 november te zien zijn in
Filmhuys de Tiendschuur te Horst. De documentaire begint om 20.00 uur.
Poels volgde met zijn camera twee
weken tien Nederlandse lichamelijk gehandicapte jongeren tijdens
hun weerbaarheidstrainingen met
Ethiopische jongeren in dit Afrikaanse
land. Ze werkten aan circusacts
als jongleurs en dansten samen.
Uiteindelijk presenteerden de jongeren
een weergaloze show in een vol
stadion van Addis Abeba.
Filmmaker Marijn Poels werd de
afgelopen maanden verrast door de
internationale belangstelling voor
zijn film “Nothing About Us” welke in
maart dit jaar in landelijke première
ging in Theater LUX te Nijmegen.
Onder toeziend oog van de Ministeries
van Ontwikkelingssamenwerking en
VWS (Volksgezondheid, Welzijn en
Sport) maakte de 60 minuten durende
film een diepe indruk. De film maakte
vervolgens een reis rond de wereld
en werd na zijn Europese première in
Griekenland onder andere vertoond in
India, Duitsland en Spanje. Ook vanuit
de VS wordt de DVD regelmatig opgevraagd voor viewings en congressen
op het gebied van dissability.
De film is gemaakt in opdracht

Your Best Friend . Horst

Hondenuitlaatservice
&
Kattenverzorgservice
www.yourbestfriend.nl
077-8501300

de publieke discussie over de positie
van mensen met een beperking. Deze
jongeren laten zien dat ze, ondanks
hun handicap, nog vele kwaliteiten
hebben”. Centrum voor Mondiaal
Onderwijs, DCDD en Marijn Poels
hebben de afgelopen maand de
handen ineen geslagen en bij de film
Nothing About Us een gelijknamig
lespakket geproduceerd. Het lesmateriaal is een onderdeel van het project
Gehandicapte jongeren actief als
wereldburger en zal in 2010 landelijk
worden ingezet op het voortgezet
onderwijs.

Richard Bekkers (ministerie van
buitenlandse zaken) neemt namens
minister Koenders het eerste exemplaar in handen tijdens de landelijke
première in Nijmegen

van de Dutch Coalition on Disability
and Development (DCDD) in samenwerking met de organisatie Pluryn
(Werkenrode), het centrum voor
meervoudige handicaps, in Groesbeek.
Richard Bekkers, directeur gezondheid, maatschappelijke organisaties
en Aids-ambassadeur, sprak tijdens
de première van de film in Nederland
mede namens minister Koenders
van Ontwikkelingssamenwerking.
“De film heeft mij diep geraakt. Het
levert een uitstekende bijdrage voor

“Ik voelde de
verplichting daar iets
mee te doen”
Poels kreeg de afgelopen maanden veel vraag vanuit de regio of de
film in Limburg te zien zal zijn. “Ik
voelde de verplichting daar iets mee
te doen en de film ook lokaal ergens
te plaatsen. Frank van den Berg,
Artistiek leider van de Tiendschuur in
Horst, belde me een aantal weken
geleden met de vraag of zij de film
mochten draaien. Het lokale karakter daarvan sprak mij aan”, aldus de
maker zelf. Gedurende het theaterseizoen vertoond de Tiendschuur aan
de Kasteellaan in Horst wekelijks
films. Nu is de beurt aan de NoordLimburgse productie “Nothing About
Us”. Reserveren is vereist, via
www.puurcultuur.nl

Voorstelling cabaretière
Katinka Polderman in Horst
Op zondag 22 november is Katinka Polderman, de beste vrouwelijke
cabaretier van dit moment, te gast in Horst. Ze speelt dan haar tweede
programma ‘Polderman kachelt door’. De voorstelling is in het Gasthoes te
Horst en begint om 20.00 uur. Meer informatie en kaarten reserveren kan
via www.kukeleku.com.
Met lichtvoetig cynisme en
subtiele lompheid becommentarieert
ze de boel. Overdag is ze een
roekeloze druktemaker. Maar zodra het
zaallicht dooft en het doek opengaat,
daalt er een weldadige rust neer over
Polderman. De stemverheffingen en
het theatraal spektakel laat ze achter
in de kleedkamer. Wat overblijft is

Vijftig blanco boekomslagen zijn
via BiblioNu beschikbaar gesteld aan
Jeanny van Lieshout, hoofd afdeling
Beeldend van Kunstencentrum
Jerusalem te Venray. Cursisten van
Jeanny en Marlies van Zeben zijn daarna
aan de slag gegaan met ontwerpen. Een
aantal van de resultaten is vanaf dinsdag
17 november tot zaterdag 5 december te
zien in BiblioNu Horst. Op 26, 27 en 28
november zijn er in BiblioNu Horst ook
weer tweedehandsboeken te koop. Deze
zogenaamde ‘afgeschreven’ boeken zijn
voor een spotprijsje verkrijgbaar tijdens
de openingsuren van de bibliotheek. De
te verkopen collectie bestaat grotendeels
uit boeken voor volwassenen.

een tsunami van liedjes. Ze heeft het
in haar liedjes alleen over zinnige
dingen. Zaken die anders zouden
moeten en over de dingen die anders
gaan dan gewenst. Waar anderen
zoiets zeggen in een conference, doet
Polderman dat in een liedje, eigenzinnig, dwars en liefdevol. Ze is onverstoorbaar, intelligent en hilarisch.

Jellygoose in Café de Beurs
Vrijdag 20 november brengt Jellygoose op geheel eigen wijze nummers
van muziekhelden van vroeger en nu ten gehore. Muziek van onder
anderen The Bangles, CCR, John Denver en Clouseau, maar dan in een
geheel nieuw jasje gestoken. Herkenbare muziek voor jong en oud.
De aanvang van het concert is om 21.30 uur.

Jellygoose brengt op eigen wijze
nummers van vroeger en nu ten gehore

Bernard Brogue Band
te gast in Cambrinus
Zondagmiddag 22 november staat de Bernard Brogue Band op het
podium van Cambrinus in Horst. Het concert begint om 16.00 uur. Bernard
Brogue behoort tot de Britse school singers-songwriters, zoals John Martyn,
Nick Drake en Luka Bloom.

Ontwerpwedstrijd
boekomslag ‘Oeroeg’
Op dit moment vindt de vierde
editie plaats van de campagne
Nederland Leest. Het hele land
leest en bespreekt collectief één en
hetzelfde boek, de roman Oeroeg
van Hella Haasse.
Er staan diverse speciale activiteiten op het programma, waaronder
een wedstrijd voor het ontwerpen van
een boekomslag. Naast de reguliere
bibliotheekpocket van Oeroeg is er dit
jaar ook een editie met een blanco
omslag verschenen. Van deze bijzondere editie zijn 10.000 exemplaren
gedrukt. Met de blanco pocket
worden lezers uitgenodigd hun eigen
omslag te ontwerpen.
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Bernard Brogue Band

Als je luistert naar de warme stem
van Brogue, ligt de vergelijking met
Nick Drake voor de hand. Maar de
fraaie melodieën, waarin ook wat jazzen aanstekelijke popinvloeden zijn te
horen, zijn echter lichtvoetiger van aard
dan die van Drake. Hierdoor lijkt Brogue
de kant te kiezen van Luka Bloom. In
Schotland speelt hij in legendarische
clubs en op gerenommeerde festivals.
Hij is er een graag geziene gast. In
Schotland krijgt Brogue eerder voet aan
de grond dan in Nederland. Zijn song
‘Down River’ werd het op een na beste
song van het Edinburgh International
Festival genoemd. De laatste cd,
‘Escape the day’, waarbij Kaz Lux gastvocalen verzorgt, toont Brogue op zijn
best: heel verfijnd en breekbaar, maar
tegelijkertijd resoluut en sterk.

Speculaasconcert Horst
Zondag 22 november geeft het
jeugdorkest in samenwerking met
een blokfluitgroep en een startersgroep een speculaasconcert. De
aanvang van het concert is om 11.00
uur in The Shuffle in Horst.
Het jeugdorkest staat onder

leiding van Mannie Beckers. Naast
alle muzikanten zullen ook Zwarte
Pieten aanwezig zijn die voor
speculaas zorgen. Het concert is
gratis en wordt aangeboden door
de commissie jeugdopleiding van de
Koninklijke Harmonie.
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Uitnodiging gezamenlijk afscheid
Afscheid
burgemeester Hahn wethouders Dings en Stas
Op zaterdag 12 december 2009 neemt burgemeester Joep Hahn
afscheid van Meerlo-Wanssum. Het gemeentebestuur biedt hem en zijn
echtgenote een afscheidsreceptie aan en stelt eenieder in de gelegenheid persoonlijk afscheid van hen te nemen.
De receptie vindt plaats in
zalencentrum ´t Brugeind in Meerlo
van 16.00 tot 19.00 uur. Vanaf
13.30 uur die dag ontvangen burgemeester Hahn en zijn echtgenote
familie, relaties en medewerkers
tijdens een besloten bijeenkomst
op het gemeentehuis.
Joep Hahn was ruim vierentwintig
jaar burgemeester van MeerloWanssum, sinds maart van dit jaar
als waarnemer. Hahn gaat met
pensioen.

Politie vangt
woninginbrekers
digitaal
Gezamenlijk het aantal woninginbraken terugdringen. Dat is wat de
zeven gemeenten in het politiedistrict Venray samen met de politie, het
Openbaar Ministerie, de woningbouwcorporaties Wonen Venray, Wonen
Horst, Destion, Mooiland Maasland, de Rabobank, Interpolis, vertegenwoordigers uit de bouwwereld en de Provincie Limburg willen bereiken met het
project ’Waak voor Inbraak’. De doelstelling van het project is het aantal
woninginbraken in 2008 niet verder te doen stijgen ten opzichte van 2006
en in 2009 met 30% terug te dringen. Er is een actieplan samengesteld
bestaande uit dertien acties om deze doelstellingen te gaan realiseren. Voor
meer informatie kijk op www.waakvoorinbraak.nl
Eén van de dertien acties is het
toepassen van Automatische Number
Plate Recognition (automatische
nummerplaat herkenning) binnen het district Limburg-Noord. Het
ANPR-systeem is ingebouwd in een
opvallende auto van de politie. Van
alle voorbijrijdende auto’s wordt de
kentekenplaat gescand. Deze worden
vergeleken met een database op cd.
Die cd bevat een miljoen kentekens
waarmee iets bijzonders aan de hand
is. De politie kan met deze informatie
onder andere zien op welke naam
de auto staat geregistreerd, of de bestuurder nog onbetaalde boetes heeft

openstaan en of de auto is gestolen.
Ook bij de politie bekende woninginbrekers staan in het systeem. Komt
het gescande kenteken voor in het
systeembestand dan verschijnt een
melding op het beeldscherm. De auto
met het herkende kenteken wordt
vervolgens door de politie opgevangen. Het ANPR-systeem maakt het
mogelijk veel sneller en op grotere
schaal onregelmatigheden op te sporen en bijvoorbeeld gestolen auto’s te
identificeren.
De komende weken zal ANPR via
busbeletteringen en posters onder de
aandacht worden gebracht.

Vanaf heden beschikt de politie in het district Venray over zogenaamde automatische nummerplaat
herkenning. Dit betekent dat onder andere inbrekers door middel van deze apparatuur met hun
kentekenplaten te herkennen zijn en daardoor ook makkelijk te traceren.
Kijk voor meer informatie op www.waakvoorinbraak.nl
Limburg-Noord

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

Na een lange staat van dienst hebben wethouder M. Dings en wethouder A. Stas besloten hun werkzaamheden
voor onze gemeente te beëindigen. Mevrouw Dings is vanaf de vorige fusie in 2001 wethouder van onze gemeente. De heer Stas heeft een nog langere staat van dienst en was reeds raadslid en wethouder in de voormalige
gemeente Horst. De beide wethouders hebben de wens geuit om gezamenlijk afscheid te nemen.
Graag nodigen wij u uit voor een
receptie op donderdag 26 november
2009 in het gemeentehuis van Horst
aan de Maas, Wilhelminaplein 6. De
receptie begint om 17.30 uur. Uw aan-

wezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Omdat het een ‘dubbel’ afscheid betreft
en om lange wachttijden te voorkomen, kunt u eerst gelegenheid nemen
voor ontmoetingen en ‘netwerken’.

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

Vaccinatie
Mexicaanse griep
jonge kinderen
In opdracht van de minster van Volksgezondheid, Welzijn en Sport start de GGD/GHOR Limburg-Noord
de vaccinatiecampagne tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) oftewel Mexicaanse griep voor: alle kinderen van
6 maanden tot en met 4 jaar en alle huisgenoten van kinderen van 0 tot 6 maanden.
Uitnodiging
Alle ouders van kinderen in de
leeftijd van 0 t/m 4 jaar ontvangen in
de week van 16 november een persoonlijke uitnodiging voor de vaccinatie. De uitnodiging bestaat onder meer
uit een brief, een informatiefolder en
twee registratiekaarten.
Wanneer
De eerste vaccinatieronde vindt
plaats in de week van 23 t/m 27
november. Er wordt gevaccineerd van
9.00 - 13.00 én van 14.00 - 18.00 uur.
De vervolgprikken zijn drie weken later
in de week van 14 t/m 19 december.
Raadpleeg voor de exacte dag, het
tijdstip en de locatie www.ggdlimburgnoord.nl/mexicaansegriep.

Waar
- Er zijn 9 priklocaties in de regio
Limburg-Noord.
- Sporthal ‘den Asseldonk’ in Bergen
- Sporthal ‘in de Bandert’ in Echt
- Sporthal ‘Piushof’ in Panningen
- Sporthal ‘de Berkel’ in Horst
- Sportcentrum ‘Aoreven’ in
Heythuysen
- ‘Jo Gerrishal’ in Roermond
- Sporthal ‘Gulick’ in Tegelen
- Sporthal ‘de Weert’ in Venray
- Sporthal ‘Boshoven’ in Weert
Praktisch
Neem per persoon één registratiekaart mee naar de priklocatie. Bij de
uitnodiging ontvangt u twee registratiekaarten per persoon (één voor de

eerste prik, één voor de tweede prik).
- Zorg voor gemakkelijke kleding
zodat de prikplek snel ontbloot kan
worden.
- Kinderen van 6 maanden tot 1 jaar
worden geprikt in het bovenbeen.
- Kinderen vanaf 1 jaar en volwassenen in de bovenarm.
Meer informatie
Kijk op www.ggdlimburgnoord.
nl/mexicaansegriep. Daar staan ook
veelgestelde vragen over de vaccinatiecampagne Mexicaanse griep. Of bel
de GGD Limburg-Noord, telefoonnummer 077 850 48 48.
Raadpleeg voor overige vragen www.
grieppandemie.nl of bel 0800 1100
(Postbus 51).
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Kunstexpositie
Sevenum
De kunstexpositie ALLES IS
KUNST ! wordt gehouden op
zondag 27 december 2009.
Deze kunstexpositie wordt
georganiseerd door Afscheidscomité
DAS. Het is een eenmalige gebeurtenis waar een groot aantal kunstenaars uit de Gemeente Sevenum
aan deelnemen.
Naast deze kunstexpositie
heeft de Gemeente Sevenum twee
kunstenaars gevraagd om een
blijvend kunstwerk te maken voor
de Gemeente Sevenum. Deze twee
kunstenaars zijn Helmie van de Riet;
zij heeft gekozen voor code rood.
De andere kunstenaar is Guus van
Enckevort; hij heeft er voor gekozen
om foto’s op glas te maken.
Beiden vragen de hulp van
alle inwoners van de Gemeente
Sevenum. Zie hiervoor de website
www.cultuurpad.nl/coderood

Nee/nee sticker,
maar wel HALLO!
Sinds deze week is het mogelijk
om op de website www.hallohorstaandemaas.nl een sticker
aan te vragen met HALLO! Deze
sticker kan naast de nee/nee
sticker geplakt worden op uw
brievenbus zodat u toch het gratis
nieuwsblad HALLO Horst aan de
Maas ontvangt.

Met ingang van januari 2010 plaatst
HALLO Horst aan de Maas de officiële bekendmakingen, zoals bouw- en milieuvergunningen, van de nieuwe gemeente
Horst aan de Maas. Voor de huishoudens
die een nee/nee sticker op hun brievenbus hebben zou dat betekenen dat zij
dit gemeentenieuws uitsluitend via de
website kunnen bekijken.

Om hier een alternatief voor te
bieden heeft GCH Media een sticker ontwikkeld die naast de officiële nee/nee
sticker geplakt kan worden zodat er op
deze adressen toch een HALLO Horst
aan de Maas bezorgd wordt. Aanvragen
kan via de website www.hallohorstaandemaas.nl. U krijgt na aanmelding de
sticker gratis toegestuurd.

Minipromsconcert Sevenum
Binnenkort neemt Sevenum afscheid van haar zelfstandig bestaan. Het comité `Denken aan Sevenum` is al
maanden bezig om een aantal activiteiten op touw te zetten. Kinderen, ouderen en gehandicapten namen al deel
aan geslaagde bijeenkomsten. Zondag 27 november is iedere inwoner welkom op een van de slotmanifestaties.
Om 19.45 uur wordt begonnen met een minipromsconcert in de Sevenums parochiekerk.

In de laatste week van dit
jaar wordt er in het gemeentehuis
hard gewerkt om alle computersystemen gereed te maken voor
de nieuwe gemeente Horst aan
de Maas. Verder vindt in die week
ook de verhuizing plaats. Om deze
redenen zijn de drie gemeentehuizen in de periode van 28 december
t/m 4 januari 2010 gesloten voor
het publiek.

Na een aantal afzonderlijke repetities is er ook een tweetal gezamenlijke
repetities. De eerste was afgelopen
zondag in de kerk. De laatste zal
aanstaande zondag plaatsvinden in het
CitaVerde College in Horst. Het wordt
een uniek concert. Twee muziekverenigingen en vier zangkoren nemen er
aan deel dus er wordt veel aandacht
besteed aan de onderlinge afstemming.

Het gaat om ruim 200 deelnemers.
Koninklijke Harmonie Unie uit
Sevenum, Fanfare Monte Corona uit
Kronenberg ondersteunen muzikaal. Zij
zorgen voor de instrumentale begeleiding van Het Kerkelijk Gemengd
Koor van Sevenum, het Mannenkoor
die Sevensanghers, Zangvereniging
Melodia en Zangvereniging Sezako.
Geert Nellen heeft de muzikale leiding.

Pastoor Geert Lauvenberg is gastheer
en presentator.
Er zijn drie muziekwerken voorbereid. Een ervan is het Slavenkoor uit de
opera Nabucco van Guiseppe Verdi. In
het Slavenkoor wordt gevangenschap
betreurd. Het geheel is op Sevenumse
tekst gezet. Of er een relatie is met het
opheffen van de zelfstandige gemeente
Sevenum is niet duidelijk.

Balies Burgerzaken
gesloten vanaf
24 december

Meerlo-Wanssum
9.00 – 9.30 uur
0478 – 69 92 30
Sevenum
9.00 – 9.30 uur
06 – 43 00 87 41
Horst aan de Maas
9.00 – 10.30 uur 06 – 53 35 59 73

Horst aan de Maas
Bezoekadres
Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst
Postadres
Postbus 6005
5960 AA Horst

Gemeentehuizen
gesloten vanaf 28
december

In verband met het overzetten van de bevolkingsadministratie van de drie fusiegemeenten
zijn de balies Burgerzaken
gesloten vanaf 23 december
12.00 uur tot en met maandag
4 januari 2010. Dit betekent dat
vanaf dat moment geen identiteitsbewijzen, rijbewijzen en
andere producten afgeleverd
kunnen worden.
Diegene die voor het nieuwe
jaar nog een nieuw rijbewijs of
identiteitsbewijs willen hebben,
moeten dit uiterlijk op 15 december aanvragen. Op 21 december
is de laatste dag dat burgers een
spoedprocedure kunnen aanvragen
voor rijbewijs of identiteitsbewijs.
Alle aangevraagde documenten
dienen daarnaast uiterlijk op 23
december, 12.00 uur uitgereikt
te zijn. Dit geldt voor alle drie de
fusiegemeenten.
Voor de aangifte van geboorte
en of overlijden kan men telefonisch een afspraak maken bij de
eigen gemeente. Hiervoor gelden
wel andere tijdstippen en telefoonnummers. De aangiftes kunnen
gedaan worden op: 24, 28, 29, 30,
31 december 2009.

Gemeenteinformatie

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

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

Een indrukwekkende eerste gezamenlijke repetitie

Sevenum

Herinnering: Uitnodiging Slotavond

Sevenum
Bezoekadres
Raadhuisplein 1
5975 BK Sevenum

Het einde van het laatste zelfstandige jaar van de gemeente Sevenum nadert snel. Op initiatief van de
gemeente Sevenum hebben de leden van Afscheidscomité DAS van 2009 een speciaal jaar gemaakt door het
organiseren van activiteiten voor alle inwoners van onze gemeente: van jong tot oud.

Postadres
Postbus 6812
5975 ZG Sevenum

En nu staat dan een grandioze Slotavond op het programma. Wij nodigen u van harte uit om op vrijdag 27 november
onze gast te zijn. Met u willen we samen terugkijken op en afscheid nemen van ons gezamenlijk verleden als gemeente.
Programma
19.45 uur Een bijzondere muzikale start in de kerk van Sevenum H.H. Fabianus en Sebastianus
20.15 uur Samen op weg naar cultureel centrum De Wingerd
20.30 uur Start officieel gedeelte in De Wingerd met korte toespraak door burgemeester P. Mengde en de
presentatie van het boek, de DVD en CD.
21.15 uur Veiling van gemeentelijke stukken. De opbrengst wordt besteed aan een blijvende herinnering voor
alle inwoners.
21.45 uur Open podium: veelzijdige kortdurende optredens van lokale artiesten of groepen
23.00 uur Gezellig samenzijn
01.00 uur Einde
Hebt u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen, dan kunt u deze als zodanig beschouwen. We maken er samen een
fantastische avond van. Tot ziens!

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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Bespreking Poll week 45

”Het gescheiden inzamelen van plastic moet door de nieuwe gemeente
zo snel mogelijk na 1 januari 2010 ingevoerd worden.”
Ruim drievierde is het eens met deze stelling, eenvierde is het oneens.
Maria Huibers van Gemeentewerken Horst aan de Maas geeft de
stand van zaken weer. ”We zijn er
druk mee bezig. De verplichting is dat

plastic met ingang van 1 januari aanstaande apart verwerkt wordt. Dit kan
door bronscheiding en nascheiding.
Bij bronscheiding wordt apart

aangeleverd. De bedoeling was dat
Essent het plastic uit het aangeleverde
restafval zou halen. Essent is echter
nog niet zover.

Vandaar dat we overwegen om de
inwoners te vragen plactic apart aan
te leveren.” Ook komt er mogelijk een
brenglocatie voor plastic. Een inno-

vatieve ondernemer is bezig dit op
te zetten. Over een en ander is de
komende maanden besluitvorming.
Zie ook: www.plasticheroes.nl.

Katinka Polderman: wie is ze en wat doet ze?

Bezuinigingen
De signalen die vanuit het
college van B. en W. tot ons
komen over de bezuinigingen
die ons te wachten staan zijn
aanleiding voor deze meedenkende burger om enige tips
te geven.
Zoals het niet meer verstrekken van een bos échte bloemen
bij de opening van winkels, etc.
Wethouder Leon Litjens kan het
beste een plastic boeket laten
maken en deze afgeven op zijn
wekelijkse openingsronde.
Na het maken van de foto voor
de krant met de breed lachende
Leon kan het boeket weer
worden meegenomen naar de
volgende opening. Dit scheelt
de gemeente ongeveer vijftig
boeketten per jaar! Vervolgens
werkt het schoonmaken van de
gemeentelijke ijskast ook zeer
kostenbesparend. Alle plannen
die daarin worden opgeslagen
zonder dat ze in korte tijd weer
tevoorschijn komen kunnen
onverwijld de papiermand in.
Ook hierdoor wordt bezuinigd,
tè volle ijskasten vreten immers
stroom!
Het aantal raadsvergaderingen kan ook worden gereduceerd tot één per maand.
Het komt de effectiviteit ten
goede omdat raadsbesluiten
dan sneller worden genomen.
Raadsleden die overigens tot in
het oneindige doorzaniken over
de notulen van de vorige keer
dienen minimaal twee vergaderingen te worden geschorst.
Tenslotte moet een zogenaamde blaf-tax worden
ingevoerd. Deze hondenbelasting worden geheven naar het
gewicht van de Brekkie vreters
waarbij wegluisjes, zak-taksjes
en honden van bejaarden,
gehandicapten en ouderen
moeten worden vrijgesteld.
Met de opbrengst kunnen in
elk geval voorzieningen voor
jongeren in alle dorpen worden
gerealiseerd. De bezuinigingen
zijn dan tenminste nog ergens
goed voor!
Cactus
Reacties:
www.hallohorstaandemaas.nl

Een exclusief interview met Katinka Polderman, die met haar show ‘Polderman kachelt door’ te zien is op 22 november in het Gasthoes in Horst.
Hoeren en snoeren, hedendaagse sprookjes, leerallergie of de agressie om zoete woorden: Katinka Polderman schudt op geheel eigen wijze onvrede en
verdriet over tegenslag van zich af. Haar huis is een chaos, haar leven idem. Tot nu, want vandaag neemt ze afscheid. “Het is maar een fase.”
Waar gaat je voorstelling over?
Katinka: “Het is de laatste avond als
oude Polderman, die hoerend en
snoerend door Den Bosch trekt, terugblikt en nog een keer naar nachtclub
Chez Nous gaat. Vanaf morgen is er
een nieuwe Polderman die de boel
wel op orde heeft. Dat is de eerste
laag, maar het gaat over veel meer.
Over goede voornemens, loslaten en
zelf blijven nadenken.” Je relatie liep
daadwerkelijk op de klippen en je
verloor een dierbare, je voorstelling is
erg persoonlijk? “Het is inderdaad heel
autobiografisch, maar wel in een theatrale vorm gegoten. Ik wilde eigenlijk
een maatschappelijk geëngageerd
programma maken, het dwong zichzelf
echter richting het persoonlijke.”
Wat gebeurt er als je na zeven jaar
relatie plots weer vrijgezel wordt? Hoe
sla je je door zulke gebeurtenissen
heen en hoe bouw je je leven weer
op? “Het was wennen om weer alleen
thuis te zijn met de hond. Ik ging en ga
veel naar de kroeg. Daar is het op de
juiste tijd te doen.”
Het is maar een fase? “Die uitspraak is de running gag geworden.
Het is een zelfrelativeringsding. Je
moet jezelf überhaupt niet te serieus

nemen. Maar het mooie hieraan is dat
je alles kan goedpraten door te zeggen: het is maar een fase.”
In je vorige voorstelling lag jouw
hond ‘Busje’ in een gitaarkoffer, nu in
een mandje. Hij komt op als je begint
en kuiert weg als het slot nadert. Hoe
kom je erbij Busje mee te nemen op
het podium? “Het is eigenlijk praktisch
begonnen. Op een keer kroop hij thuis
in de gitaarkoffer, dat bracht me op
het idee hem mee te nemen. Dan is hij
niet zoveel alleen. Busje is vijftien en
ik ken hem nu acht jaar. Hij is vroeger
mishandeld en was erg schuw voor

mensen. Dat is nu wel anders. Zijn houding heeft een hele sprong genomen
met zijn bestaan als artiest. Na afloop
krijgt hij van iedereen in de foyer pinda’s, want ze herkennen hem; hij is de
artiest. Hij ziet zelf het verband niet,
maar het heeft therapeutisch gewerkt.
Nu denkt hij ‘ha mensen: pinda’s’ in
plaats van ‘mensen: eng’.”
Schrijf je alle teksten zelf? “Ja, de
liedjes vind ik het leukst om te doen.
Ik hou van liedjes waarin ik in een situatie verzeild raak zonder dat ik er iets
aan kan doen en mezelf er vervolgens
weer uit moet redden. Eigenlijk weet

(foto: Willem de Roon)

ik nooit wat een tekst gaat doen. Bij
de try-outs heb ik een liedje gebruikt
waar ik zelf gierend om moest lachen.
Direct naar iedereen ge-sms’t: ‘wat
ik nu weer heb bedacht’. Maar ja, dat
nummer vond niemand leuk. Terwijl
het Sonja Bakkerlied uit mijn voorstelling, dat ik ‘wel aardig’ vond, meteen
een hit was.”
Wat betekent taal voor jou? “Taal is
heel belangrijk, al van jongs af aan. In
groep acht waren de boekjes voor mij
op. Ik had ze allemaal als een razende
doorgewerkt. Ook wat je ermee kunt
bereiken, dat je met woorden een
filmpje in het hoofd van mensen kunt
projecteren, want dat gebeurt tijdens
liedjes, dat vind ik prachtig.”
Wat vind je moeilijker: ontroeren
of mensen aan het lachen maken? “Ik
vind het moeilijker om een heel grappig liedje te schrijven dan te ontroeren.
Ontroeren gaat me makkelijker af.”
Toch is het merendeel van je
liedjes grappig. “Er zijn inderdaad een
paar ontroerende liedjes afgevallen.
Ik kies toch eerder voor de lach. Ik
vind het fijn een lach te krijgen. Zie
ik het publiek dan niet, dan wil ik ze
wel horen”, besluit de cabaretière het
interview.

Landelijke politici moeten zich niet met de plaatselijke
verkiezingscampagnes bemoeien
eens/oneens > www.hallohorstaandemaas.nl
In de afgelopen weken zijn de herindelingsgemeenten overstroomd door
landelijke politici, die niet direct met de verkiezingen te maken hebben. Nu
er veel landelijk georganiseerde politieke groeperingen meedoen, kan de een
blijkbaar niet achterblijven voor de ander. Gezamenlijk zou afgesproken kunnen

worden om geen Tweede Kamerleden en bewindslieden uit te nodigen. Geef uw
mening weer via de website. U kunt daar Ja of Nee aangeven. Ook nodigen we u
uit om uw uitgebreide reactie daar weer te geven.
Maak gebruik van www.hallohorstaandemaas.nl.

Uitslag Poll vorige week > Politieke partijen beloven veel, net voor de verkiezingsstrijd.
Als u nú zou stemmen, wie zou dan uw stem krijgen? > CDA 31% PvdA-PK 12% SP 11% Essentie 42% D66 4%

Betrokken en ondernemend
in 16 actieve kernen

www.cdahorstaandemaas.nl

Cactus
Column

‘Polderman kachelt door’ in Horst

19
11

Haags bezoek in
Horst aan de Maas
De gemeenteraadsverkiezingen zijn inmiddels voorbij en de stemmen geteld. Dat was vorige week zaterdag
nog niet het geval, reden voor politici uit den Haag om af te zakken naar Noord-Limburg. Doel van het Haagse
bezoek was duidelijk. De lokale partijen een hart onder de riem steken voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Zowel minister Bos (PvdA) als partijleider D66 Pechthold bezochten Horst.
Alexander Pechtold gaf in de bibliotheek van Horst te kennen dat hij blij
is dat D66 na een afwezigheid van vier
jaar mogelijk weer in de raad komt
van Horst aan de Maas. De fusie ziet hij
als een positief iets om op de langere
termijn het serviceniveau te kunnen
handhaven naar de burgers toe.

Pechthold trok daarna het centrum van
Horst in om mensen aan te moedigen
vooral te gaan stemmen.
Wouter Bos was ’s middags in Horst
en werd welkom geheten door
burgemeester Kees van Rooij. Daarna
mengde de minister zich tussen het
winkelend publiek waar hij rozen uit-

politiek 17

Verhoudingen goed
Dat de verhoudingen tussen de huidige raadsleden van de
gemeente Sevenum goed zijn bewijst onderstaande foto.
Raadslid Frank Wintels, nummer zeven op de lijst van Essentie,
biedt een Essentie-taart aan. In dit geval aan Loes Wijnhoven en Rudy
Tegels, nummer twee en nummer zes op de CDA lijst.

deelde en met mensen in gesprek ging.
Jongerenambassadeur Nick van Ooijen
uit Grubbenvorst kreeg van de minister
te horen dat hij met zijn elfde plek op
de kieslijst van PvdA-PK een goede kans
maakt om in de raad te komen. Bos
riep, net als de burgemeester, iedereen
op om vooral te gaan stemmen.

Uitstekende verhoudingen

www.hallohorstaandemaas.nl

SP stemmers

Bedankt!

U kunt op ons
blijven rekenen.

Minister Wouter Bos in gesprek
met een inwoner van Horst aan de Maas

Lijsttrekkers in groen debat
`Back to basic`, zo leek het zondagmorgen in De Leste Geulde in Horst. Je kon een speld horen vallen tijdens
het debat tussen de vijf lijsttrekkers, mede veroorzaakt door het ontbreken van geluidsversterking. Enkele
tientallen geïnteresseerden volgden het gesprek tussen de lijsttrekkers met aandacht.
Centraal stonden de tien groene
geboden. Zij waren de basis voor de
stellingen die aan de lijsttrekkers
werden voorgelegd. In de discussie
kwamen wel verschillen tussen de
partijen naar voren. ”We zijn tevreden over de manier, waarop `groen`
leeft bij deze verkiezingen. Alle
partijen zien het belang van groen
en een mooi cultuurlandschap.” Hoe
het in de praktijk gaat uitwerken zal
na de verkiezingen blijken. Zeker is
dat de Sevenumse Groengroep en de
Stichting Horster Landschap de daad
bij het woord zullen voegen om de
komende vier jaar invulling te geven
aan de tien groene geboden. Dit willen ze doen samen met de nieuwe
gemeenteraad en gemeente.
Lijsttrekkers in gesprek

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.

U koos Essentie, Bedankt!
Als nieuwe lokale partij hebben we afgelopen woensdag voor het
eerst meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen in Horst aan de
Maas. Het waren spannende en drukke maanden voor al onze kandidaten.
Na een korte voorstelronde door
alle 16 kernen is Essentie in de weken die daarop volgde druk aan het
campagne voeren geweest. Centraal
hierbij stond de identiteit van de
16 kernen en duidelijkheid. Zeggen

wat we wel en wat we niet gaan
doen. Nu is het tijd om daar invulling
aan te gaan geven. het draait tijdens
verkiezingen immers om de kiezer,
niet alleen tijdens de campagne, ook
daarna. De verkiezingscampagne werd

ludiek en vernieuwend ingezet. vele
debatten, columns en terecht aandacht
voor de kiezer. Zowel in de lokale media als op straat. Het was een enorme
stimulans om te zien hoe enthousiast
de inwoners van alle 16 kernen reageerde op onze huiskamergesprekken
en ons kort en bondige verkiezingsprogramma en onze matrix.
U heeft er op gereageerd door op

Essentie te stemmen. Graag bedankt
Essentie op deze manier de kiezers
die voor het eerst Essentie hebben
gestemd en ons het vertrouwen geven
voor de komende vier jaar met hun
uitgebrachte stem en het gegeven
mandaat.
Hartelijk bedankt!
Jeroen Brouns
Voorzitter Essentie

p.s. voor ons houdt ons contact
met de kiezer nog niet op.
Heeft u vragen, suggesties of
opmerkingen, geef deze dan ook de
komende vier jaar aan ons door op
de website www.kiesessentie.nl,
het draait immers om u!
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15
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 Renée Aarts

Vrijdag de
dertiende

Zaterdag 14 november vond in De Bosuil in Weert de derde Halve
Finale plaats van The Clash of the Cover Bands 2009. Naast Many More, een
zesmans Classic Rock coverband uit Grubbenvorst, stond ook Juezz.com uit
Horst op het podium in Weert. Deze keer aandacht voor Many More uit
Grubbenvorst.
De band Many More bestaat uit
zes personen. Zangeres Annemarie
Holla (Arcen) is 28 jaar. Bart Lommen
uit Grubbenvorst is 18 en speelt
leadgitaar. Luuk Hendriks (Horst) is
22, speelt slaggitaar en hij doet zang.
John van de Brandt (Grubbenvorst)
is 20 jaar en toetsenist, ook speelt
hij gitaar en doet zang. Joep Vullings
uit Horst (19) speelt basgitaar en
doet zang. Drummer van de band
is Philippe Holla (19). Hij komt uit
Arcen. De meeste bandleden studeren op verschillende plaatsen of zijn
al aan het werk. Aan Joep Vullings
de vraag hoe ze aan de naam van de
band komen. “Een vriend van John
van de Brandt zei op een avond in
de kroeg: ‘Het lijkt me echt vet als
er een band zou zijn die Many More
heet. Op aankondigingen staan altijd
grote namen met onderaan vaak de
tekst: ‘en many more’. Zo zijn we

Zwarte katten, onder
trappen doorlopen, zeven jaar
ongeluk door een gebroken
spiegel of ongelukkig van je
fiets vallen! Vrijdag de dertiende, een dag die je beter kunt
overslaan…
Samen de fiets op om lekker
te gaan lunchen in het dorp.
Met dikke winterjas, fashionable-en-heel-goed-tegen-de-kougekleurde-sjaal en high heels
aan fietsten wij druk in gesprek
richting dorp. Nog even heel snel
en hypermodern ons gastenboek
op de telefoon checken.
Achteraf gezien niet zo slim om
deze dingen allemaal tegelijk te
doen op een dag als vrijdag de
dertiende. Dit resulteerde
namelijk in een echte vrijdagde-dertiende-valpartij! Een van
ons vloog frontaal met haar
voorband tegen de hoogopstaande stoeprand, waardoor ze
over haar stuur, met ultrahippe
bel, werd gelanceerd en nou niet
bepaald een zachte landing
maakte in de prikkelende bosjes.
Alsof dit nog niet erg genoeg
was, sloeg ze haar enkel om,
vanwege haar op dat moment
veel te hoge hakken! Hysterisch
gegil met gelach en gehuil vulde
de straat, waar op dat moment,
godzijdank, niemand te bekennen was. Met moeite en nog
meer geschreeuw van de pijn
trok de een de ander omhoog.
Lopen, staan en fietsen lukten
niet meer.
Na 112-mama-mobiel gebeld
te hebben, volgde een ritje naar
het ziekenhuis. Met veel pijn en
moeite was de voet eindelijk
verlost van de zeer-mooie-maarpijnlijke-pump, door de enorme
zwelling was deze erg krap gaan
zitten. Weer hysterisch gegil na
het zien van het misvormde
voetje. Er zat namelijk een
enorm blauw en bebloed ei op!
Onze sexy doktersstagiair
zwachtelde deze met liefde in:
elk nadeel heeft zo z’n voordeel!
Iets minder waren de twee
unfashionable krukken die we
van het ziekenhuis meekregen.
De een stuntelend, de ander
ondersteunend, liepen wij het
ziekenhuis weer uit.
Vrijdag de dertiende, deze
keer een echte vrijdag de
dertiende! Voor de komende
honderd vrijdag de dertiende’s
reserveren wij vast een plekje
op de bank voor de tv en
verroeren wij ons niet meer
totdat deze ongeluksdag voorbij
is en het weer zaterdag is.
Mies&Flo

Many More uit
Grubbenvorst laat
van zich horen

Naam

Renée Aarts
Leeftijd

17 jaar
Woonplaats

America
Waar zit je op school?
Dendron College in Horst.
Wat is je favoriete muziek?
Ik hou eigenlijk van bijna alle muziek,
behalve van hiphop, R&B en hardcore.
Ik luister thuis veel rustige rocknummers van Anouk of de Red Hot Chili
Peppers en naar top 40. Verder luister
ik ook veel naar oudere nummers.
Wat is je favoriete film?
Ik kijk niet zo vaak films en ben al
helemaal geen filmkenner. Als ik er
toch een zou moeten kiezen, wordt het
American Pie. Die blijft leuk.
Wat wil je later worden?
Ik zit nu in de 5e klas van het vwo en
ik wil hierna hoogstwaarschijnlijk bedrijfseconomie gaan studeren. Daarna
wil ik ergens een goede baan krijgen
en carrière gaan maken.
Wat is je favoriete drankje?
Een zoete witte wijn, maar een biertje
is ook weleens lekker. Ik hou in elk geval niet van al die zoete mixdrankjes.
Waar ga je uit?
Een paar jaar geleden gingen we elk
weekend naar de kiët. Tegenwoordig
ga ik meestal op vrijdag naar de
Lange in Horst, zoals de meesten
hier uit de buurt. Op zaterdag is het
elke week anders. We kijken een
beetje waar wat precies te doen is en

waar mensen zijn met wie wij vaker
optrekken. We proberen soms ook iets
nieuws uit. Zo ben ik een paar keer
naar de Zenith geweest en een keer
naar de Time-Out.
Wat zou je aan jezelf willen veranderen?
Ik zou me minder druk willen maken
om kleine dingen.
Wat maakt je woonplaats speciaal?
Het Rowwen Hèze slotconcert natuurlijk!
Wat zou je willen veranderen aan je
woonplaats?
Er zou meer te doen moeten zijn voor
de jeugd. Zo zou de kermis weer moeten worden zoals die eerst was: een
grote tent langs café Boems Jeu met
leuke bandjes.
Waar gaat jouw droomreis naartoe?
Tenerife: zon, zee, strand en cocktails.
Even helemaal tot rust komen.
Hoeveel vrienden heb je op hyves?
Ik doe eigenlijk eerlijk gezegd niet
zoveel met hyves, in tegenstelling tot
veel anderen. Ik heb op dit moment
390 vrienden.
Wat is je favoriete eten?
Spaghetti of pizza. Ik kan nooit kiezen.
Welke hobby’s heb je?
Ik speel in de Dames 3 van Avoc, de
volleybalclub van America. Verder ga ik
in het weekend graag uit met vriendinnen en ga ik graag op vakantie.
Naam van je favoriete (huis)dier
Ik ben eigenlijk totaal geen dierenvriend maar Nika, onze hond, is wel
echt een schatje.

KERSTSHOW

BIJ BLOEMSIERKUNST DE KOGELDISTEL

Zaterdag 21 november 13.00 -21.00 uur
Zondag 22 november 10.00 - 17.00 uur
Kogelstraat 62, Hegelsom
www.kogeldistel.nl

Vullings: “We hopen naar Paradiso
te mogen, of anders gewoon naar
een leuk festival. Misschien is het
wel iets om een leuk festival met
bands uit Horst aan de Maas te
organiseren”, zegt hij. Het bijzondere
aan de band is volgens hem dat ze
met een aantal mensen een product
neerzetten dat groter is dan de som
van de individuele delen. “Het is erg
mooi om daar deel van uit te mogen
maken. Helemaal bijzonder wordt
het wanneer mensen dat ook nog
eens kunnen waarderen. Vergelijk
het met een kok die complimenten
krijgt na een lekkere maaltijd.” Many
More treedt gemiddeld eenmaal per
maand op. De band doet ook mee
aan Clash of Coverbands in Weert.
Joep: “Dat is stressen, want je moet
binnen een kwartier alles opgebouwd en gesoundcheckt (kijken of
alle instrumenten hard genoeg staan

Classic rock coverband
Many More uit Grubbenvorst
eigenlijk aan onze naam gekomen”.
Many More speelt covers van de
jaren 60 tot nu. “De muziek die we
het liefst maken, is classic rock, maar
van moderne rocknummers zijn we
ook niet vies! Denk dan aan nummers
van Deep Purple, The Who, Lynyrd
Skynyrd, maar ook aan Foo Fighters,
Muse en de Kaiser Chiefs.” De band
Many More bestaat al sinds de zomer
van 2007, maar in de huidige bezetting zijn ze nog maar een jaartje
bezig. Toch heeft Many More al een
flink aantal optredens achter de rug.
Een van de meest memorabele optredens was hun debuutoptreden in
café ’t Stammineke in Grubbenvorst.
Dat was te danken aan het feit dat
de kroeg helemaal vol zat en de zaal
goed meedeed.

etc.) hebben en vervolgens een half
uur spelen. Op het moment dat je
dan het eerste akkoord aanslaat is
die stress helemaal weg en kun je
genieten en lekker in de flow van het
optreden spelen! Het is heel leuk om
op te treden voor allemaal vrienden
en bekenden van je en al helemaal
op podia waar je anders niet komt.
Zo speelden we zaterdag in de Bosuil
in Weert, waar ook bijvoorbeeld Thin
Lizzy en Uriah Heep gespeeld hebben! We gingen er gewoon zonder
verwachtingen heen en dan blijkt
ook nog eens dat je het gered hebt
tot in de finale van Limburg. Op naar
Paradiso, dat zou mooi zijn!”
Many More: een band die we nog
vaak zullen tegenkomen op posters
en affiches.

Nideeurew
gio
in

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

Stofvrij parket schuren
www.kerstenparketteurs.nl
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Noodkreet van PUB Grubbenvorst

Mama´s en Papa´s,
help ons met bestaan!
Juist voor de jeugd van negen tot zestien jaar is over het algemeen weinig te doen op het gebied van uitgaan.
Een veelgehoorde uitspraak is dat deze leeftijdsgroep graag ergens heen wil, maar eigenlijk nergens terecht kan.
Hoe is het mogelijk dat veel organisaties die voor deze doelgroep iets organiseren, problemen hebben om te
blijven bestaan? Een van de jeugdclubs die proberen te overleven, is de PUB uit Grubbenvorst. Daar worden al tien
jaar lang avonden georganiseerd voor de jeugd. De afgelopen periode is de belangstelling voor hun activiteiten
flink afgenomen. Wat moet er gebeuren om te voorkomen dat de PUB moet stoppen?

Frans van Oyen en Rowi van Knippenberg
De naam PUB is verzonnen door
Tim Dinnisen, een van de eerste vaste
bezoekers tien jaar geleden. PUB betekent café in het Engels. Tienerwerk de
PUB organiseert iedere twee weken op
zaterdagavond een disco- of themaavond voor de jeugd van negen tot
zestien jaar. Deze tweewekelijkse
activiteit is van 19.30 uur tot 23.00 uur
en vindt plaats in de ruimte van het
jeugd- en jongerenwerk in ’t Haeren
in Grubbenvorst. De entree is vrij en er
wordt geen alcohol geschonken.

”De kinderen
die de activiteiten
bezoeken vinden het
heel erg als de
stekker eruit gaat”
Het probleem op dit moment is
dat de belangstelling sterk afneemt.
In de beste jaren kwamen er gemiddeld honderd jeugdigen. Toen kwam
er nog jeugd naar Grubbenvorst uit
de regio Horst, Venlo en Blerick. Nu
komen er nog maar gemiddeld vijftien
kinderen naar een activiteit. Verder
is er bij de PUB ook een tekort aan
vrijwilligers en bestuursleden. Frans
van Oyen, voorzitter van de PUB, en
zijn vrijwilligers hebben al van alles
geprobeerd om jongeren ertoe aan te
zetten naar ’t Haeren te komen. Hij
vertelt: ”We gaan ieder jaar naar de
basisscholen en maken reclame voor
onze activiteiten in groep zeven. Om
tegemoet te komen aan hun wensen,
vragen we wat ze leuk vinden om te
doen. De avonden die we organiseren
buiten de disco’s hebben thema’s
zoals Halloween, kerstgala, legerparty,
après-ski, oranjebal, summoworstelen
of tatooavond. Soms laten we een
rodeostier komen. We zijn al gestopt

met de ‘open inloop’-activiteit waar
kinderen eenmaal per twee weken
konden tafeltennissen, tafelvoetballen, darten of gewoon kletsen en
muziekdraaien”. De organisatie van
de PUB heeft de ouders via een brief
benaderd.
De noodroep heeft tot nu toe geen
resultaat gehad. Doordat er minder
jeugd komt, zijn er ook minder ouders
geïnteresseerd om als vrijwilliger
of bestuurslid toe te treden tot de
PUB. De kinderen die de activiteiten
bezoeken, vinden het heel erg als
de stekker eruit gaat. Een van die
kinderen is Rowi van Knippenberg. Zij
vertelt: “Ik kom naar de PUB vanaf mei
2009. Ik vind het daar erg leuk, omdat
er zo veel wordt georganiseerd. Je
kunt er helemaal uit je dak gaan bij de
activiteiten. Op de discoavonden wordt
keivette en coole muziek gedraaid en
niemand zeurt dat het te hard gaat.
Ook kun je er drinken en snoep kopen”. Rowi weet eigenlijk niet precies
waarom andere kinderen van haar
school niet komen. “Klasgenootjes
zeggen dat er niets leuks wordt georganiseerd. Maar hoe weten ze dat nou
als ze niet komen?”

”In de beste jaren
kwamen er
gemiddeld honderd
jeugdigen”
Op de vraag wat Rowi anders zou
doen, waardoor er meer kinderen
zouden komen, geeft ze als antwoord:
“Ik zou posters ophangen, ook in dorpen buiten Grubbenvorst, om op die
manier reclame te maken. Verder zou
ik nog andere leuke spelletjes doen,
zoals dans- en zangwedstrijden die de
vrijwilligers samen met ons kunnen
doen”.

Ook Rowi heeft de ouders in
Grubbenvorst via mail opgeroepen
om zich samen met hun kinderen
aan te melden. Ze doet een appel op
deze ouders door aan te geven dat er
vroeger voor hen ook van alles werd
georganiseerd in Grubbenvorst.
Haar noodkreet luidt als volgt:
‘PAPA’S, MAMA’S EN VRIJWILLIGERS
MELD JULLIE ALSTUBLIEFT AAN,
WANT ANDERS HOUDT DE PUB IN
GRUBBENVORST OP MET BESTAAN’.

”Op de discoavonden
wordt keivette
en coole muziek
gedraaid en
niemand zeurt
dat het te hard gaat”

“AARDE”
praktijk voor
geestelijke en lichamelijke
ontspanning
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Finale
You’ve Got Talent
Zondag 22 November om 20.00 uur vindt in De Gaper in Sevenum de
finale plaats van ‘You’ve Got Talent’.
De afgelopen zes weken zijn
vijftien bands met elkaar de strijd
aangegaan, waarvan er twee zijn
overgebleven. ‘De Woeste’, een rock
& roll band uit Maasbree en ‘One
man more’ uit Helden/Kessel. De
winnaar van You’ve Got Talent zal de
volgende prijzen in de wacht slepen:
een optreden op Kepel Open Air,
een optreden in Stapperij de Gaper,
een bokaal, een verrassingsprijs en
eeuwige roem.
Dit initiatief van Stapperij de
Gaper in Sevenum biedt jong en oud
talent de kans om zich als band te
profileren, zich te ontwikkelen en
zo door te stomen tot de muzikale
top uit deze regio. De editie van
vorig jaar heeft bewezen dat You’ve
got Talent bijdraagt aan naamsbekendheid en dat het positief
werkt voor de boekingsaanvragen.
Zo stonden de nummers 1 en 2
van vorig jaar verschillende keren
in deze regio geboekt op diverse
feesten en festivals. Dat is volgens
Stapperij de Gaper alleen maar
positief voor bands, een extra stimu-

lans om zich te verbeteren en verder
te ontwikkelen.

”ik-ga-uit-mijn-dakfactor”
Er wordt gestreden om de eervolle opvolging van de winnaar van
vorig jaar: Break My Fall, uit Meijel.
De jongens van de band ´De Woeste´
stonden in de voorrondes garant voor
een super podiumpresentatie en zij
voldeden daarmee ook aan de ‘ikga-uit-mijn-dak-factor’. De band ´One
man more´ is een compleet andere
band. In iedere ronde verbaasden
deze vier jonge muzikanten uit
Helden en Kessel vriend en vijand
door een superlekker zomeravondgevoel te creëren. Kortom: twee
totaal verschillende bands met twee
totaal verschillende stijlen. Een
vijfkoppige jury bestaande uit Tren
van Enckevort, Rik Korsten, Peter
Muijsenberg en Maartje Peeters zal
75% van de punten verdelen. De
overige 25% wordt verdeeld door het
publiek, via sms-stemmen.

Nieuwe beheerstichting
Jeugd- en jongerenwerk
kern Horst
Door het uitblijven van bezoekers wordt jeugdcentrum de Vlies sinds
ruim een jaar niet meer gebruikt voor jeugdactiviteiten. Hierdoor is het
activiteitenaanbod voor jongeren van 13 tot en met 15 jaar in de kern Horst
aanzienlijk afgenomen. Ook het jeugdwerk in de andere accommodatie in
Horst (Doolgaardstraat) kampt met een krappe exploitatie.
Door beide accommodaties onder
te brengen in één bestuur wordt een
sterkere basis gelegd voor het beheer
en de exploitatie van het jeugd- en
jongerenwerk in de kern Horst. Met
een nieuwe beheerstichting kan ook
een vernieuwing van het totale open
jeugdwerk worden doorgevoerd.
Verschillende activiteitencommissies gaan zich richten op het organiseren en uitvoeren van vernieuwende en
eigentijdse recreatieve activiteiten in
de twee accommodaties. Dit gebeurt

in samenspraak met de jongeren van
Horst aan de Maas. Naast de weekendactiviteiten zal een zogenaamde
openbare jongerenwerkplaats opengesteld worden. Hierbij kunnen jongeren
tussen 12 en 21 jaar door de week
zinvolle activiteiten ontplooien en worden zij betrokken bij de ontwikkeling
van nieuwe activiteiten. Ook treedt
er een nieuwe leeftijdsverdeling in
werking. Bij activiteiten voor jongeren
onder de 16 jaar wordt geen alcohol
geschonken.

MP550 MULTIFUNCTIONAL
- Printen, kopiëren en scannen
- Vijf gescheiden inkttanks
- TFT-scherm van 5 cm en Easy-Scroll Wheel
- PictBridge en geheugenkaartlezer

€ 93,-

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

PRIJZEN INCL. 19% BTW - TYPEFOUTEN VOORBEHOUDEN

XARMAC SYSTEMS BV
BROEKWEG 22 - 5961 JG HORST
TEL: 077-3982706 - FAX: 077-3987745
E-MAIL: verkoop@xarmac.nl - URL: www.xarmac.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.

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

bijvoorbeeld iets met ze te ondernemen. Al die culturen in Tienray zorgen
bovendien voor wat afwisseling.” Wat
ze missen in Tienray?
Jacqueline zou graag een lunchroom zien in Tienray. Een dorpscafé
is, na jaren gesloten te zijn geweest,
sinds kort weer geopend. Een bakker,
slager en pinautomaat ontbreken
helaas nog wel. “Gelukkig hebben we
wél een goede supermarkt”, zegt ze
bijna verontschuldigend terwijl Edward
instemmend knikt.
In tegenstelling tot veel zeeen zonaanbidders geven beiden niet
veel om zon, zee en strand. “Nee,
daar doe je ons geen plezier mee.
Wij houden meer van natuur.
Favoriete landen zijn Engeland,
Schotland en de Scandinavische
landen.”

”We verwachten
vooruitgang op
allerlei fronten”
Op de vraag wat ze van de
nieuwe gemeente Horst aan de Maas
verwachten zijn Edward en Jacqueline
stellig. “We verwachten vooruitgang
op allerlei fronten en zodanig dat we
over een poosje kunnen zeggen dat
niet alle moeite voor niets is geweest.
Anders hadden we toch net zo goed
naar Venray kunnen gaan? Alhoewel,
die laatste regel mag je van mij ook
wel weglaten hoor”, grinnikt Edward.
Tienray, ook bekend als bedevaartplaats ‘Klein Lourdes’. Een mooi dorpje
waar mooie mensen wonen.

Week 47

Gevulde
speculaas met
amandelen

Bereiding:
• Meng de bloem met het
bakpoeder, de suiker, de
speculaaskruiden en een
mespunt zout in een kom;
• De boter erdoor snijden met
twee messen totdat een
kruimelig mengsel ontstaat;
• Voeg de melk toe en kneed het
mengsel tot een soepel deeg;
• Laat het deeg verpakt in
huishoudfolie ± 30 min. op een
koele plaats rusten;
• Het amandelspijs goed mengen
onder toevoeging van twee
eieren en het citroenrasp;
• Verdeel het deeg in twee gelijke
porties. Rol elk portie op een
met bloem bestoven werkvlak
uit tot een lap van ± 20×20 cm;
• Het overgebleven ei even
loskloppen. De ingevette
bakvorm bekleden met een
lapje deeg en bestrijken met
het losgeklopt ei. Verdeel het
amandelmengsel er gelijkmatig
overheen;
• Andere deeglap erop leggen en
aandrukken. Het deeg met ei
bestrijken en de amandelen
erover verdelen en bestrijken
met het losgeklopte ei;
• De speculaas bakken in een
voorverwarmde oven. Stel deze
in op 175 °C en in ± 40 minuten
is de speculaas bruin en gaar.
Iets laten afkoelen en in stukjes
snijden.
Tip: gevulde speculaas is het
lekkerst als deze een paar dagen
is doortrokken. En hij is natuurlijk
het allerlekkerst in Sinterklaastijd.

E wiek @ bouwconsultance.nl
W wiekbouwconsultance.nl

DE ZEKERHEID VAN ZORGELOOS BOUWEN

Edward knutselt graag terwijl Jacqueline graag leest
het Maashotel

‘Gelukkig hebben we wel een goede supermarkt’
In Tienray bij de supermarkt komen twee mensen met een winkelkarretje aanlopen. Edward Voeten (47) en Jacqueline (44). Beiden worden
deze week ‘geplukt’ van straat.
Het waait stevig deze middag en
het is dan ook goed toeven in hun huis
aan de Ringovenhof in Tienray. Het
tuintje ligt er prima bij en dat is vooral
de verdienste van Jacqueline die in
haar vrije tijd vaak in de tuin te vinden
is. “Ik werk in de gezondheidszorg als
verpleegkundige en draai onregelmatige diensten. Wanneer ik vrij ben, ben
ik vaak in onze tuin te vinden. Ik vind
dat heerlijk ontspannend.” Edward is
werkzaam in de elektronica/koudetechniek. Sinds kort op een afdeling
voor thermische techniek bij een
bedrijf in Eindhoven. Hij reist dagelijks
op en neer naar de lichtstad.
In hun vrije tijd is Jacqueline
vaak te vinden met een boek in haar
handen, ze leest graag. “Kaarten
beschilderen en zingen is ook één van
mijn hobby’s en daarnaast ga ik graag
een kopje koffie drinken bij familie
of vrienden”, zegt ze. Edward is geen
zanger maar heeft wel veel met muziek te maken gehad. “Ik werk al vrij

lang als vrijwilliger bij Streekomroep
Reindonk. Eerst bij een radioprogramma maar de laatste jaren als redacteur
bij de kabelkrant. Eén van mijn grotere
hobby’s is wel het knutselen aan oude
technische apparaten.”
Beiden wonen graag in Tienray
en hebben de natuur vlakbij. “Nog
geen vijf minuutjes lopen en we zitten
midden in het bos. Tienray is een mooi
dorp en er wonen vriendelijke mensen. Er heerst een onderling goede
sfeer en dat vinden wij wel belangrijk.
Er zou wel wat minder (vracht)verkeer
door het dorp mogen rijden, maar naar
ik heb begrepen wordt naar een oplossing gezocht”, zegt Voeten.
Van alle ophef rondom het asielzoekerscentrum de laatste tijd, maken
Edward en Jacqueline zich niet druk.
Volgens Edward had dat puur en alleen
te maken met de onbekendheid van
zo’n centrum. “Het gaat nu eigenlijk wel heel goed. Dorpsbewoners
bieden hulp aan asielzoekers door

RIX LIMERICK
HALLO van afgelopen week: politiek den Haag bezoekt Horst a/d Maas

De hoëge hiëre oêt den Haag bezeuke ôs Gemaente,
En beloave ôs vánalles, en hiël veul cente.
Ma ziën de verkiezinge wèr veurbeej,
Da zidde die hoêge nimmiër heej,
En rest ôs alliën de pap, ma zonder krènte!

Cuisine de la Meuse

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

ʻStijlvol genieten’
De zomer is nu echt vertrokken. Dus kijken we in het najaar
vanachter het glas over de Maas. De herfst doet de bomen kleuren.
Wat te denken van ouderwetse zuurkool met fazant of patrijs, een heerlijk stuk
hertegebraad met zijn garnituur. Ook de wijnen veranderen van smaak en kleur.
Diep rood en vol, uit Frankrijk, Spanje en Italië, een rijk assortiment vult onze wijnkaart.

Vinyl avond
vrijdag 4 december

aanvang 21.00 uur

Nu van het fust: Texelse

bok

Als lekkerste bokbier van Nederland verkozen!

12 en 13 december

Festival der hartverwarmende bieren

Wilhelminaplein 13 Horst

Benodigdheden:
3 eieren
1 eetlepel citroenrasp
250 gram patentbloem, plus wat
extra om uit te rollen
160 gram boter, plus wat extra
om in te vetten
garneeramandelen, zakje à 55 gr.
1 theelepel bakpoeder
1 pakje amandelspijs à 300 gr.
2 eetlepels speculaaskruiden
2 eetlepels halfvolle melk
150 gram bruine basterdsuiker
zout

M 06 12 99 23 43
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Scholieren zwemmen voor
schoon water in Zambia
De 12-jarige Roan van Deijnen uit Horst schreef enige tijd geleden een brief aan het stichtingsbestuur van de
Peelkabouters. Hij vroeg om een financiële bijdrage aan de stichting voor kansarme kinderen in Zambia. Daar is
een gebrek aan schoon water.

Steegbergcross wordt voor de 36e keer gehouden

Steegbergcross
Sevenum

Hij kwam op het idee omdat hij
meedeed aan het landelijke project
‘Schaatsen en Zwemmen voor Water’.
Dinsdagmiddag kwam Marleen
Theeuwen naar het Dendron om
hem een cheque te overhandigen
namens het stichtingsbestuur van de
Peelkabouters. Hij ontving een bedrag
van 250 euro.
Roan Deijnen stond er wat
onwennig bij in het klaslokaal waar
de cheque overhandigd werd. Hij was
verrast dat Marleen Theeuwen aanwezig was, maar hij had al vrij snel door
waarom het ging. Roan is een actieve
jongeling die het hart op de juiste
plek heeft zitten. Bovendien heeft
hij geluk dat het stichtingsbestuur
van de Peelkabouters zijn aanvraag
honoreerde want normaal doet de
stichting dat niet. “Voor deze ene keer
hebben we een uitzondering gemaakt.

We doneren aan zieke kinderen en
zo’n 75% van onze gelden gaat naar
CliniClowns,” aldus Marleen Theeuwen.
Hoe dan ook, Roan heeft zijn doel
bereikt. Hij heeft samen met nog 224
andere leerlingen van het Dendron
op 12 en 13 november ’s ochtends
baantjes gezwommen om geld in te
zamelen voor een waterproject in
Zambia. Het zwemmen vond plaats
van 7.00 tot 7.20 uur. “Gelukkig woon
ik niet ver van het zwembad vandaan
maar er zijn ook kinderen die al vóór
6.00 uur eruit moesten zodat ze om
7.00 uur konden starten met baantjes trekken. Ik heb zelf 59 baantjes
gezwommen. Telkens als je op en
neer gezwommen had kreeg je een
elastiekje om de pols. Zo konden we
bijhouden hoeveel banen we gezwommen hadden. Ik vond het best leuk
om te doen en ben blij dat er zoveel

meegezwommen hebben,” zegt Roan.
De landelijke scholierenactie
‘Schaatsen en Zwemmen voor Water’
startte op maandag 2 november. In
heel Nederland deden ruim 42.000
scholieren van 483 scholen mee aan
de actie. De kinderen vroegen met
de actie aandacht voor het gebrek
aan veilig drinkwater, waar miljoenen
van hun Afrikaanse leeftijdsgenootjes
dagelijks mee te maken hebben.
Hoeveel de kids van het Dendron
precies bij elkaar gezwommen hebben
was die middag nog niet duidelijk.
Het geld werd ingezameld en die
middag nog naar de bank gebracht.
Het totaalbedrag wordt volgende
week bekend gemaakt. Aan de actie
konden lagere scholen, basisscholen en
brugklassers meedoen. De landelijke
actie werd georganiseerd door Plan
Nederland.

Zondag 29 november vindt voor de 36e keer de Steegbergcross in
Sevenum plaats. Iedereen kan en mag meedoen en de bosloop start om
9.00 uur. De locatie waar gestart wordt is aan de Gelderdijk in Sevenum.
Eigenlijk klopt de naam
Steegbergcross niet meer. Werd in
vroeger jaren de cross gehouden
aan de Steegberg, tegenwoordig is
dat aan de Gelderdijk. Dus zou de
naam ook Gelderdijkcross kunnen
zijn. Omdat de Steegbergcross al 36
jaar onder die naam bekend staan
houdt de organisatie liever vast aan
de oude benaming. De cross werd
in 1974 voor het eerst gehouden.

De allereerste winnaar was Gerrit
Heeskens uit Best. Bij de senioren won toen Michel Billekens uit
kronenberg. Beste dame 36 jaar
geleden was Jet Relou uit Bakel.
De Steegbergcross is een bosloop
van zes kilometer. Deelnemers
kunnen kiezen uit het afleggen van
één of twee rondes. De organisatie
is in handen van de Sevenumse
trimclub.

Limburgs sfeervolste kerstshow
ook
z
o
van ndag a.s
10.0 ope
0-17 n
.00
uur

Roan Deijnen ontving een cheque voor het schoonwaterproject in Zambia

Rijdende steunbetuiging
aan Nederlands elftal
Ton Derix Transport uit America steunt de voetballers van het Nederlands elftal wel op een heel bijzondere
manier. Omdat het Nederlands elftal zich al in een vroeg stadium wist te kwalificeren voor deelname aan het WK in
Zuid-Afrika liet hij een nieuw ontwerp maken voor een trailer. De vrachtwagen met trailer rijdt nu permanent door
Europa en wijst iedereen die het maar zien wil dat ‘onze jongens’ eraan komen.

Kleefsedijk 17, 5975 NV Sevenum 077 467 22 80 info@tuincentrumsevenum.nl

Tuinontwerp, advies, begeleiding en realisatie
www.tuinstudio-inextenso.nl
tel: 077-3664410 / 0633149362

Optimale tuinbeleving!
Tuinstudio In Extenso . Burg. van Leenstraat 32, 5971 AH Grubbenvorst

Ton Derix is behalve fan van
Oranje ook fan van Rowwen Hèze.
De oplegger met daarop een grootse
afbeelding van het logo van de
Americaanse band was vaak te zien
op het parkeerterrein bij veiling ZON.
Die oplegger is inmiddels verkocht.
Derix zocht naar iets nieuws en heeft
dit gevonden in de opmaak van de
‘Oranjetrailer’.
Derix zelf is een groot voetbalfan.
Dat blijkt wel uit het feit dat hij
diverse trailers heeft laten versieren
tot opvallende verschijningen. Hij
bezoekt ook, indien mogelijk, een of
meerdere wedstrijden tijdens een EK
of WK. In 2000 heeft hij een oplegger
geheel in oranje laten uitvoeren met
de contouren van de Benelux erop.

Alle speelsteden waren middels een
grote voetbal herkenbaar. De oplegger
trok erg veel bekijks in binnen- en
buitenland. De reacties van de trailer
die hij nu heeft laten opmaken zijn

enorm. Nu maar afwachten of deze
morele en mobiele steun ook vruchten
afwerpt. Onder het mom van: ‘The
Dutch Lions attack South Africa’, zal
het aan Derix niet liggen.

22

religie

19
11

Kerken in Horst aan de Maas

H. Gertrudiskerk in Lottum
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 H. Gertrudiskerk in
Lottum.

Archieven geven aan dat op de
plaats van de huidige kerk al voor
1400 een bedehuis stond. Dit wordt
bevestigd door de vondst van een
doopvond uit de eerste helft van de
dertiende eeuw. In de vijftiende eeuw
werd een nieuwe kerk gebouwd. Op
een gedenksteen in de muur van
de kerk staat dat de eerste toren in
1498 werd gebouwd. Pierre Cuypers
restaureerde de oude kerk in 1877.
Op 23 november 1944 is de kerk door
terugtrekkende Duitsers opgeblazen
en geheel vernield. Ook het oude
hardstenen doopfond werd zwaar
beschadigd. Er zijn een paar stukken
bewaard gebleven. De brokstukken
van de kerk werden gebruikt voor
het opmaken van gebouwen rondom
de kerk. In 1946 kwam de noodkerk
gereed, die later als meisjesschool
met gymzaal gebruikt zou worden.
De bouwpastoor, J.H.J. Kerbosch,
nam opmerkelijk genoeg contact op
met het bisdom van Den Bosch om
toestemming te vragen voor herbouw
van de kerk. Vanuit Den Bosch kwam
het bericht dat pastoor Kerbosch de
aanvraag bij het bisdom in Roermond
in moest dienen. Dit gebeurde en
in 1947 kwam de toestemming om
te starten. Architect Joseph Franssen
kreeg de opdracht. Het ontwerp leek

veel op dat van de verwoeste kerk. Op
31 mei 1949 werd het plan goedgekeurd. Men besloot een grotere kerk
te bouwen dan de vorige. Er ontstond
een probleem toen de eigenaar van
de grond, die nodig was om de grotere
kerk te bouwen, deze grond niet wilde
verkopen. Bovendien verbood het
ministerie de sloop. De bouwplannen
werden aangepast en het lukte een
gedeelte van de grond te kopen. De
firma Beelen en Zoon uit Horst kreeg
de opdracht de kerk te bouwen. Deken
Debije van Horst legde op 16 juli 1950
de eerste steen. Op 28 juli 1951 werd
de kerk in gebruik genomen. De toren
werd pas in 1959 voltooid.
In 1804 kreeg de kerk zijn eerste
orgel. Dit kwam uit het voormalige
klooster Trancedron in Venlo. In 1944
kreeg de kerk een nieuw orgel,
gebouwd door de firma Randebrock
uit Paderborn, Duitsland. In 1944
raakte het orgel ernstig beschadigd.
Verschueren Orgelbouw herstelde
het instrument en gebruikte daarbij
onderdelen van het beschadigde orgel.
In 2004 is het huidige orgel na een
reconstructie gereed gekomen. De
kerk is op dit moment in gebruik als
R.K. kerk van de H. Gertrudisparochie
van Lottum.
Bron: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl

Kerkdiensten
zaterdag
21 november
dienst
tijd

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

zondag
maandag
22 november
23 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

woensdag
25 november
dienst
tijd

vrijdag
27 november
dienst
tijd

Niet lekker iN je vel?
Stress? Burnout? Conflict?
Dreigend ontslag? Onrust? Angst?
Geen zelfvertrouwen?

10.00
09.30
10.30 Heilige mis

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

18.30 Heilige mis 09.00 Heilige mis
Aanbidding 09.25

18.30 Heilige mis
Heilige mis

Heilige mis

17.30

Heilige mis

Heilige mis
Heilige mis
18.00 Heilige mis

Heilige mis

18.00

10.00
09.00
Heilige mis 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

v o o r za te r d a g e n z o n d ag e n

Gedreven, passie en resultaat gericht
Commerciële daadkracht
Representatief (stuur een foto mee)
Ervaring in de verkoop, is een pré

Sollicitatie richten aan:

Budget Wonen XXL Store
Industriestraat 13
5961 PG Horst
E-mail: poels@poels.nl
t.a.v. P. Bongaerts

18.30

BEUK - HAAGBEUK

08.30

Rozenkrans 18.00 Heilige mis
Heilige mis 18.30 Heilige mis
Heilige mis

Verkoper/verkoopster

18.30 Heilige mis

maat 50/80 80/120 120/150 150+

BOSPLANTSOEN maat 60/90

Heilige mis 09.00
Rozenkrans 17.45

18.00
18.30

19.00

Budget XXL Wonen

·
·
·
·

donderdag
26 november
dienst
tijd

kies voor couNselliNg!

Hoogmis
Heilige mis

Tienray

dinsdag
24 november
dienst
tijd

Witveldweg 100
Aan de A73 afslag 11

06 22944564 of 077 4678186

KWIK-REP

5961 ND Horst
Tel. 077 - 398 02 43
info@budgetwonenxxl.nl
www.budgetwonenxxl.nl

Budget Wonen XXL Store
is gevestigd binnen
Inter Chalet

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

www.kwik-rep.nl
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Huisarts en apotheek
America

Lottum-Broekhuizen

J.J.A.M. van Dongen
Past. Jeukenstraat 6 America
T 077 464 17 07
W www.america.praktijkinfo.nl
Apotheek en spreekuur:
ma t/m vrij 08.00 - 12.00 uur
en 14.00 - 17.00 uur.
Buiten de gebruikelijke tijden kunt u
voor spoedgevallen op recept terecht
bij een centrale dienstapotheek
T 0478 58 48 77

Huisartsenpraktijk
Lottum-Broekhuizen
Past. Kerboschlaan 2f Lottum
T 077 463 16 75
W www.lottum-broekhuizen.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

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

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

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

Huisarts de Weert &
H C M C de Weert-Vos, E M
Sondertseveld 4 Sevenum
T 077 467 38 68
Spoedlijn: 077 467 40 13
Receptenlijn: 088 080 01 11
Spreekuur:
ma t/m vrij 08.00 - 12.20 uur

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
W www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vrij 08.00 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 13.00 uur

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

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

112

(voor meer info zie
www.hallohorstaandemaas.nl )

America
Swaffelparty

za 21 november 21.00 uur
Organisatie: Station America
Locatie: Station America

Meerlo

zo 22 november 18.00 uur
Organisatie: Café de Buun
Locatie: Café de Buun

zo 22 november 09.30 uur tot
12.00 uur
Organisatie: de gevleugelde
vrienden Wanssum
Locatie: ’t Brugeind

TexMexPlosion

Vogelmarkt

K’On Tour Theater de
voorstelling ‘Oeroeg’
di 24 november 9.30 uur tot
21.30 uur
Organisatie: BiblioNu
Locatie: Bibliotheek

Toneel ‘Het Lijk Is Zoek’

Meterik
E-Motion

za 21 november 21.00 uur
Organisatie: café ‘t Hukske
Locatie: café ‘t Hukske

Expositie en thema-avond
“Alcohol.. en hoe
daarmee om te gaan”.

Sevenum

wo 25 november 19.30 uur
Organisatie: GGZ en BiblioNu
Locatie: Bibliotheek

za 21 november 21.00 uur
Organisatie: OJC Walhalla
Locatie: OJC Walhalla

Najaarsconcert

Crushers 2

Pietenjacht

za 21 november 20.00 uur
Organisatie:
fanfare Broekhuizenvorst en
Ooijen i.s.m. fanfare
De Peelklank uit Ysselsteyn.
Locatie: Kasteel Ooijen

wo 25 november 20.30 uur
Org.: Cambrinus Concerten
Locatie: Cambrinus

za 21 november en zo 22 november 10.00 uur tot 18.00 uur
Organisatie: Jong Nederland
Limburg
Locatie: Toverland

Hegelsom

do 26 november 20.00 uur
Organisatie: Stichting
Ondernemersprijs Noord
Limburg
Locatie: de Merthal

za 22 november 20.30 uur
zo 23 novenber 14.30 uur en
20.15 uur
Organisatie: Vrije Spelers
Locatie: Bondszaal

Broekhuizenvorst

Neonparty

za 21 november 20.30 uur
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: OJC Phoenix

Uitreiking PMRO
ondernemersprijs 2009

Punkrock Show

Finale You’ve Got Talent
zo 22 november 20.00 uur
Organisatie: Stapperij de Gaper
Locatie: Stapperij de Gaper

Horst

Jellygoose
vr 20 november 21.30 uur
Organisatie: Café de Beurs
Locatie: Café de Beurs

The Darkraver
za 21 november 22.00 uur
Organisatie: Café de Lange
Locatie: Café de Lange

voor al uw bedtextiel!

dekbedovertrekken

Stormryder

25%korting!

za 21 november 23.00 uur
Organisatie: Blok 10
Locatie: Blok 10

Jacob Merlostraat 23 in horst
T (077) 399 81 10
www.herraetsslapen.nl

Boeken-, platen en
cd markt
za 21 november 11.00 uur
Organisatie: Stichting Vrienden
van Elzenhorst
Locatie:
Verpleeghuis Elzenhorst

Open Huis

Horst Weltersweide 33

Voorstelling ‘Polderman
kachelt door’
zo 22 november 20.00 uur
Organisatie: Kukeleku
Locatie: ’t Gasthoes

Bernard Brogue Band
zo 22 november 16.00 uur
Organisatie: Cambrinus
Concerten
Locatie: Cambrinus

Brand, ongeval of misdrijf

Speculaasconcert
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

AGENDA

Horst

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 22 november 11.00 uur
Organisatie:
commissie jeugdopleiding van
de Koninklijke Harmonie
Locatie: The Shuffle

Welfare-tentoonstelling
zo 22 november van 10.30 uur
tot 16.00 uur
Organisatie:
Welfare afdeling Horst aan de
Maas en Sevenum van het
Nederlandse Rode Kruis
Locatie:
Rode Kruisgebouw
aan de Loevestraat

Aan de doorgaande weg van Horst ligt deze zeer fraaie twee-onder-een
kapwoning met ruime uitbouw. De woning heeft een hoog afwerkingsniveau en is instapklaar. Het centrum ligt op loop-/fietsafstand.
Deze woning heeft een eigen oprit naar de inpandige berging en bijkeuken (voorheen garage). Vanuit de bijkeuken betreedt men de woning via
de tuinkamer, waarbij de sfeer en fraaie afwerking van de woning direct tot
uitdrukking komen.
De tuin is sfeervol, doch onderhoudsvriendelijk aangelegd en is ideaal voor
de ochtendzon met de ligging op het oosten.
Open Huis Op 21 en 22 nOvember A.s. vAn 12.30 tOt 14.00 uur.

Vraagprijs:

7 249.000,- k.k.

t 077 398 9090
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Vaccinatie jonge kinderen
Minister Klink heeft maandag 9 november besloten dat ook jonge kinderen mogen worden ingeënt tegen
Nieuwe Influenza A (H1N1). Klink volgt hiermee het advies op van de Gezondheidsraad. Dat advies luidt om
kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot en met 4 jaar te laten vaccineren, evenals de huisgenoten van baby’s tot
6 maanden. De vaccinaties worden gegeven in de weken 48 en 51, van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00
en 13.00 uur en tussen 14.00 en 18.00 uur. Voor Horst is Sporthal de Berkel als priklocatie aangewezen.

Vanaf week 48 vinden de
eerste vaccinaties plaats (Foto: Nivel)
De Geneeskundige Hulpverlening
bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en de
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
Limburg-Noord start een vaccinatiecampagne tegen de Mexicaanse griep.
(Nieuwe Influenza A (H1N1). Na het
genomen besluit heeft Minister Ab
Klink alle GGD’s in Nederland gevraagd
zich voor te bereiden op het vaccineren van bovenstaande doelgroep(en).
De voorbereiding, uitvoering en

coördinatie van de regionale vaccinatie van deze nieuwe doelgroep, is in
handen van de GGD/GHOR LimburgNoord. De GGD gaat in samenwerking met Zorggroep Noord-Limburg
(consultatiebureaus) zorgdragen voor
het daadwerkelijke prikken van deze
doelgroep. De GGD heeft hiervoor
gekozen omdat de consultatiebureaus
normaliter ook de inentingen voor
deze groep jonge kinderen verzorgen.

In de regio Limburg-Noord worden zo’n
28.000 kinderen/huisgenoten gevaccineerd. Dit zijn de kinderen geboren
na 23 november 2004 en vóór 23 mei
2009 en de huisgenoten van kinderen
geboren na 22 mei 2009.
In samenwerking met de gemeenten zijn de priklocaties in LimburgNoord vastgesteld. Enkele locaties rond
de regio Horst zijn: In Venlo: Sporthal
‘Gulick’, in Helden: Sporthal ‘Piushof’,
in Venray: Sporthal ‘de Weert’ en in
Horst: Sporthal ‘de Berkel’.
De GGD/GHOR Limburg-Noord gaat
ervan uit dat ouders/verzorgers maximaal 15 kilometer af hoeven te leggen
naar een priklocatie. Alle ouders én
kinderen in de leeftijd van 0 tot en
met 4 jaar ontvangen in week 47
een persoonlijke uitnodiging voor de
vaccinatie. Bij deze uitnodiging wordt
een informatiefolder toegevoegd. Voor
vragen wordt doorverwezen naar de
landelijke informatiekanalen: www.
grieppandemie.nl of telefonisch naar
0800-1100, welke dagelijks bereikbaar
zijn. Regionaal houdt de GGD LimburgNoord haar website, www.ggdlimburgnoord.nl, actueel en is men telefonisch
bereikbaar via 077 850 48 48.

Nieuwe Vorst
Primus
D’n Dreumel
Vincent Hesen (links)
nieuwe Vorst Primus van D’n Dreumel
Horster carnavalsvereniging D’n Dreumel heeft afgelopen zondagmiddag Vincent Hesen geïnstalleerd als de nieuwe Vorst Primus.
Hesen (36) volgt Jan Schatorie op die zondag na vijftien jaar aftrad.
Er waren naar schatting zo’n 500 belangstellenden die de ceremonie
op het Wilhelminaplein volgden.

